




Woord vooraf

De denkgroep “In de Warande” heeft zich in het verleden vooral gebogen over

diverse hervormingen van de Belgische Staat en de mate waarin ze al dan niet

tegemoet kwamen aan de belangen en de verzuchtingen van Vlaanderen.

Op dit ogenblik liggen nieuwe hervormingen en/of wijzigingen in de bevoegdheden

van de diverse overheden van de Belgische federatie in het verschiet.

Onderhavig manifest is het resultaat van een denkoefening omtrent de sociaal-

economische en maatschappelijke kenmerken en behoeften van de Belgische

deelgebieden, omtrent hun onderlinge verhoudingen en de onvolkomenheden van

de huidige Belgische structuren. Dit niet alleen in het vooruitzicht van voormelde

hervormingen maar vooral in het licht van de ongeëvenaarde uitdagingen waarmee

de Belgische samenleving, net als gans West-Europa, wordt geconfronteerd.

Met dit initiatief en haar conclusie dat voor Vlaanderen en uiteindelijk ook voor

Wallonië, het statuut van zelfstandige lidstaat van de Europese Unie, de beste

kansen en stimulansen biedt, wil “In de Warande” bijdragen tot het maatschappelijk

debat rond de Belgische staatsstructuur.

Mede dank zij haar vooral zakelijke analyse en haar aandacht voor ook de belangen

van Wallonië en Brussel hoopt de denkgroep dat de omvorming van België tot twee

onafhankelijke staten aldus bespreekbaar(der) wordt en niet ver- of gehinderd

wordt door de negatieve connotatie die “separatisme” per definitie meekrijgt

noch door wat hier en nu als “wel of niet politiek haalbaar” wordt beschouwd.

Het manifest handelt daarom ook enkel over het “waarom” niet over het “hoe”

of over de diverse te ondernemen stappen en te overwinnen hinderpalen. Daarom

wordt bijvoorbeeld ook het “nieuw apart statuut” voor Brussel slechts schematisch

uitgewerkt. Op deze wijze is er hopelijk ruimte voor discussie en overleg over

inhoud en principes.
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Preambule

Het Koninkrijk België viert dit jaar zijn 175ste verjaardag. Het komt ons voor dat die

verjaardag met nadruk wordt gevierd omdat de Belgische staat in de voorbije 25 jaar

verbrokkelde via een reeks staatshervormingen, en de harten van zijn inwoners

steeds minder kon beroeren. Bij de viering leek het - nog - bestaan van België

soms meer aandacht te krijgen dan de “diepere” verwezenlijkingen die een staat

sieren, zoals de lotsverbondenheid van zijn volksgemeenschappen, hun verstand-

houding en hun  gezamenlijke, veroverende projecten. Dat voortbestaan diende in

de ogen van velen blijkbaar, en dat is begrijpelijk, even in de verf gezet.

België is immers een constructie tot stand gekomen dankzij een opportunistische

coalitie tegen een bemoeizuchtige koning en onder auspiciën van vreemde

mogendheden die er hun voordeel mee dachten te doen. Dergelijk land, dat niet

organisch gegroeid is, dat twee volkeren herbergt met erg verschillende cultuur en

sterk uiteenlopende maatschappelijke visies, dreigt steeds meer te drijven op de

onverschilligheid vanwege diegenen die louter hun eigen zaken beredderen, liefst

zo ver mogelijk weg van de overheid en op de mercantiele of partijpolitieke

belangen van diegenen die zoveel mogelijk voordelen trachten te verkrijgen van

een weinig geliefde en evenmin gerespecteerde staat.

Ondanks dat voortbestaan en in weerwil van de inspanningen van koningen, recht-

geaarde dienaars van het vaderland, notabelen of zelfs spindokters is er geen

echte of hechte Belgische identiteit gegroeid. Zoals dat bijvoorbeeld geschiedde in

het 19e-eeuwse Frankrijk. Of zoals de vorming van Italië, ondanks de verschillen

tussen Noord en Zuid, toch “Italianen” creëerde. Integendeel, over de jaren heen

zijn de grote deelgebieden en ook Brussel, de hoofdstad, steeds verder uit elkaar

gegroeid. Belgisch patriottisme flakkert slechts sporadisch en krampachtig op

rond oppervlakkige elementen zoals een bewonderenswaardige sportprestatie

5



van landgenoten. Maar rond belangrijke politieke, maatschappelijke of sociaal-

economische thema’s is van motiverende eensgezindheid geen sprake.

Het ziet er niet naar uit dat daarin enige verandering zal komen, integendeel. Dat

komt onder meer doordat de vooruitzichten op sociaal-economisch vlak niet erg

hoopgevend zijn gezien de globalisering, de scherpe internationale concurrentie,

de delokalisering en de onverbiddelijk naderende vergrijzing. Zeker niet voor een

land dat onder andere een hoge staatsschuld en een zwaar staatsapparaat combi-

neert met zeer hoge belastingen en lage pensioenreserves.

De afstandelijken, noch de louter economisch geïnteresseerden aanwezig binnen

het Belgische staatsbestel, dreigen nog voldoende aan hun trekken te komen. Dat

zal de al geringe cohesie niet ten goede komen.

Binnen dat België is Vlaanderen geëvolueerd van een arme, onderontwikkelde

regio tot een volwaardige volksgemeenschap met eigen taal, cultuur, relatief hoge

welvaart en eigen sociaal-economische kenmerken en objectieven.

Zoals de Belgisch-Vlaamse geschiedenis duidelijk aantoont, heeft die ontwikkeling

zich voorgedaan ondanks de soms hardnekkige weerstand van het Belgische

staatsapparaat en van Franssprekende landgenoten. Dat die aanzienlijke obstakels

werden overwonnen, getuigt van de diepgang en de levenskracht van wat nu een

Vlaamse natie is. Daarom ook zal de ontwikkeling van die natie zich onweerstaan-

baar voortzetten, zij het met de gekende “ups and downs”, daarbij geholpen door

het bestaan van de Europese Unie en de - gelukkig - steeds voortschrijdende

democratisering. Die ontwikkeling mag en moet uitmonden in de vorming van een

volkomen onafhankelijk Vlaanderen, lidstaat van de Europese Unie.

Dat mag en moet om volgende redenen en voordelen verbonden aan die onaf-

hankelijkheid.
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1. Elke volwaardige volksgemeenschap heeft het recht om haar toekomst in

eigen hand te nemen. Ook Vlaanderen heeft dat recht net als zoveel andere

landen die in de laatste decennia hun onafhankelijkheid verwierven.

2. Onafhankelijkheid zal de verantwoordelijkheidszin en de eensgezindheid

bevorderen nodig om de welvaart en het welzijn van Vlaanderen te bestendigen

en verder uit te bouwen in weerwil van de grote uitdagingen van vandaag en

morgen. Ook Vlaanderen dient op dat vlak te ontwaken en zijn prestaties inzake

economische groei, concurrentievermogen en onderwijsresultaten opnieuw op

het niveau te brengen van de betere regio’s in Europa.

3. Onafhankelijkheid zal het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen stimuleren

zodat de Vlamingen zich beter zullen ontwikkelen tot tegemoetkomende en

open Europeanen en wereldburgers.

4. Vlaanderen zal kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling van Europa

vanuit zijn eigen visie en behoeften.

5. Vlaanderen heeft het recht op internationale profilering en erkenning conform

zijn verwezenlijkingen en zijn bijdrage tot de internationale gemeenschap.

6. Vlaanderen zal, beschikkend over al zijn middelen, naar eigen inzichten en

mogelijkheden, kunnen beslissen over een relatief gulle solidariteit met de

rest van Europa en de ontwikkelingslanden.

7. België houdt voor Vlaanderen geen toegevoegde waarde in. Wel voor Wallonië

en Brussel. Vlaanderen kan onmogelijk voor die toegevoegde waarde blijven

zorgen. 

8. Ook voor Wallonië zal een onafhankelijkheidsproject inspirerend en motiverend

zijn en het uiteindelijk onttrekken aan zijn sociaal-economische afhankelijk-

heid van Vlaanderen.

9. Brussel, met zijn multiculturele samenleving en zijn internationale functies, zal

beter gediend zijn door een nieuw statuut op basis van zijn eigenheid en de

steun van een zelfbewust Vlaanderen en van, liefst, ook Wallonië en de EU.
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10. België en zijn fundamentele tekorten en remmingen vormen noch voor

Vlaanderen, noch voor Wallonië en Brussel, een waardig, motiverend toe-

komstproject.

Deze motieven en de argumenten voor onafhankelijkheid voortvloeiend uit kenmer-

ken van de Belgische constellatie zoals de grote verschillen tussen de deelgebieden,

het democratisch deficit van België, de chaotische en inefficiënte staatsstructuur

en de contraproductieve en onhoudbare financiële transfers tussen de deelgebieden,

komen aan bod in dit manifest en worden in logisch verband samengevat in het

laatste hoofdstuk. 

Het streven naar de zelfstandigheid van Vlaanderen is geen blijk van egoïsme of

bekrompenheid. De ontwikkeling van Vlaanderen tot een zelfstandige lidstaat van

de EU is een democratisch project. Omdat ze het democratisch deficit van België

teniet doet en in de lijn ligt van de vorming van meer dan 100 onafhankelijke

staten sinds Wereldoorlog II. Want de aanhoudend voortschrijdende democrati-

sering creëert nieuwe, onafhankelijke landen en ontbindt kunstmatig gevormde

staten als Tsjechoslovakije, de Sovjet-Unie en Joegoslavië.

De verzelfstandiging van Vlaanderen is niet gericht tegen Wallonië. Integendeel,

in zijn eigen staatkundige onafhankelijkheid kan Wallonië eindelijk de noodzakelijke

stimulans vinden om ook zijn economische onafhankelijkheid te bewerkstelligen.

En dat met de hulp van Vlaanderen, dat zijn huidige solidariteit slechts over een

langere termijn zou mogen afbouwen. Zodoende kunnen Vlaanderen en Wallonië

elk een groots project opzetten dat in verhouding is tot de specifieke uitdagingen

waarmee ze beide worden geconfronteerd.

Onafhankelijkheid is dus geen doel op zich. Het is vooral een middel. Voor

Vlaanderen, Wallonië en Brussel een beter middel dan “België” om hun burgers
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welvarender, beter en gelukkiger te maken. Onafhankelijkheid is niet een eind-

doel, het is een begin. 

Dit document is niet echt een manifest want het is uitgebreid en eerder zakelijk.

Het is het wel omdat het de bezorgdheid manifesteert van de ondertekenaars ten

aanzien van hun Vlaamse en ook Waalse en Brusselse medeburgers die recht

hebben op de staatsstructuur of de staat die de beste waarborgen biedt voor het

uitbouwen van hun toekomst. Het reikt de hand van discussie en overleg aan al

diegenen die dezelfde zorgen delen, onafhankelijk van de vraag of ze zich in de

eerste plaats Vlaming, Belg, Waal of Brusselaar voelen.
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Het “Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa” bepleit de zelfstan-

digheid van Vlaanderen vooral vanuit sociaal-economische invalshoek, maar stelt

tevens dat die zelfstandigheid het logisch sluitstuk is van de culturele en maat-

schappelijke ontvoogding die Vlaanderen vooral sinds het midden van de vorige

eeuw heeft tot stand gebracht. Bij de bespreking van de sociaal-economische

aspecten van een wijziging van de Belgische staatsstructuur wordt vanzelfsprekend

ook aandacht besteed aan de belangen van Wallonië en Brussel. 

In Hoofdstuk 1, “Vlaanderen aan het begin van de 21ste eeuw”, stellen we vast

dat Vlaanderen zich heeft ontwikkeld tot een volwaardige volksgemeenschap met

eigen taal, specifieke sociaal-economische kenmerken en een typische publieke

opinie. Dat alles binnen eigen grenzen, zij het dat die grenzen op onder andere

electoraal en gerechtelijk vlak niet geheel worden gerespecteerd.

Hoewel niet elke Vlaming zich in de eerste plaats vereenzelvigt met die Vlaamse

identiteit maar eventueel meer belang hecht aan zijn Belgische nationaliteit, is

een verdere ontwikkeling van Vlaanderen als een steeds meer zelfstandige volks-

gemeenschap onafwendbaar. Vooral om sociaal-economische redenen is deze

evolutie ook meer dan wenselijk gezien de uitdagingen waarmee Vlaanderen

wordt geconfronteerd en de objectieven die het zich moet stellen. Onder meer die

objectieven worden opgenomen in de kadertekst “De missie van Vlaanderen”.

Het is de stelling van de Denkgroep dat binnen de Belgische staatsstructuur

Vlaanderen niet zal kunnen beantwoorden aan de uitdagingen zoals vergrijzing

en globalisering. Het is Vlaanderen dat daarvoor het meest aangewezen

bestuursniveau is.

Hoofdstuk 2, “Vlaanderen-Wallonië: een wereld van verschil” vangt aan met

de opsomming van een aantal wezenlijke verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië
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op vlakken zoals bevolkingsdichtheid, opleidingsniveau, tewerkstelling in de private

en de publieke sector, politieke oriëntatie, vertrouwen in de overheid enzovoort.

Vervolgens wordt dieper ingegaan op de uiteenlopende ontwikkeling van beide

deelgebieden op een aantal belangrijke domeinen, namelijk de economische

groei, de evolutie van de arbeidsmarkt, de demografische ontwikkeling, de

gezondheidszorg en de mobiliteit.

Verschillende uitgangspunten, uiteenlopende politieke en culturele oriëntatie,

geven aanleiding tot verschillende objectieven, behoeften en methoden.

Via een reeks van staatshervormingen over een periode van 35 jaar heeft de

Belgische unitaire staat zich trachten aan te passen aan die diversiteit. De federale

staatsstructuur die daaruit is ontstaan bevat belangrijke tekortkomingen en nadelen,

zeker voor Vlaanderen, maar ook voor Wallonië en Brussel.

Hoofdstuk 3, “Het federale model voldoet niet”, gaat in op de onvolkomenheden

van het Belgisch federaal model. In 3.1. trachten we een inzicht te geven in de

veel te ingewikkelde federale politieke en administratieve organisatie met 7

parlementen, 631 parlementairen en 6 regeringen. Op basis van enkele “dossiers”

en een evaluatie van de overheidsadministratie van een aantal OESO landen uit-

gaande van de Europese Centrale Bank illustreren we de inefficiëntie en de hoge

kostprijs van het Belgische overheidsapparaat.

België kenmerkt zich, deels om culturele redenen, deels omwille van zijn structuur

door 3.2. “Onvoldoende sociaal kapitaal”. Het gebrek aan vertrouwen in de

overheid en van de burgers in elkaar, zijn daar de exponenten van. Zij beperken

de sociaal-economische cohesie en, van daaruit, de economische groei.

Het sociaal kapitaal wordt mee beperkt door 3.3. “Het democratisch deficit” dat

het Belgische politiek bestel kenmerkt. We illustreren de al te sterke beperking

van de Vlaamse meerderheid en onderlijnen dat door het ontbreken van federale
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politieke partijen een Vlaamse kiezer niet kan oordelen over het beleid van de

Waalse politici op het federale niveau of omgekeerd.

De financiële transfers tussen Vlaanderen enerzijds en Wallonië en Brussel anderzijds

komen aan bod in 3.4, “Te belangrijke en niet-efficiënte transfers van Vlaanderen

naar Wallonië en Brussel”. Daarin wordt, op basis van het werk van professor

J. Hannes, de mythe weerlegd dat in de 19e en een deel van de 20ste eeuw

financiële overdrachten plaatsgrepen van Wallonië naar Vlaanderen.

Via een aantal simulaties wordt tevens aangetoond dat ook in de toekomst een

ommekeer van de transfers weinig waarschijnlijk is.

Dit is een uitgebreid hoofdstuk omwille van de aard van de materie en omdat

de transfers de financiële uitdrukking zijn van de permanente fundamentele

onevenwichten binnen België en van de onhoudbaarheid van het Belgische

sociaal-economisch model.

De slotsom van dit onderdeel is dat de transfers die plaatsgrijpen op vier ver-

schillende domeinen, inclusief op het vlak van de rentelasten op de Belgische

overheidsschuld, zeer groot zijn (meer dan 10 miljard EUR in 2003), zeer bestendig

zijn en nog groeien. Ze verhogen onder meer de lasten op arbeid in Vlaanderen op

een ogenblik dat de internationale concurrentie een omgekeerde beweging vergt.

De in principe aanvaardbare solidariteit met Wallonië is niet alleen te groot en te

bestendig, ze is niet van aard om deze laatste aan te zetten tot alle maatregelen,

ook de moeilijke, die nodig zijn om zijn eigen welvaartscreatie op een hoger peil

te tillen. Anderzijds bedreigen deze transfers, samen met vergrijzing en de zwak-

heden van de Belgische economie, onweerlegbaar de welvaart van Vlaanderen.

Dat Vlaanderen dient overigens ook “in eigen hart te kijken” in verband met, onder

andere, zijn concurrentievermogen, zijn zelfredzaamheid en zijn werkgelegen-

heidsgraad bij +55-ers.

Hoewel Brussel, dankzij zijn statuut van een nagenoeg volwaardig gewest, de
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“winnaar” zou moeten zijn van het Belgische model, is de titel van 3.5. “Brussel,

een hoofdstad in de knoei”. Hiermee wordt verwezen naar twee problemen.

Enerzijds gaat Brussel op economisch vlak achteruit, ook al zorgt zijn internationale

rol voor een aanzienlijke expansie in zijn “Rand”. Anderzijds vervreemdt Brussel

gezien zijn ruime eigen bevoegdheden van de twee andere deelgebieden en vervult

het steeds minder zijn rol van bindende hoofdstad.

Aangezien het federale model zoveel tekortkomingen vertoont, worden in het

hoofdstuk 4. de mogelijke alternatieven voor de verdere evolutie van de Belgische

staatsstructuur belicht: (1) een terugkeer naar het unitaire België, (2) de toewijzing

van meer bevoegdheden aan de gewesten of (3) een volledige autonomie voor

de beide grote deelgebieden en een nieuw apart statuut voor Brussel.

Zoals de titel van hoofdstuk 4, “Onafhankelijkheid voor Vlaanderen en Wallonië:

de enige duurzame oplossing”, suggereert, gaan we ervan uit dat (1) hierboven

ondenkbaar is en door zeer weinigen gewenst en dat (2) een veel te lang en

moeizaam proces is in het licht van de huidige en toekomstige uitdagingen voor

Vlaanderen zowel als voor Wallonië. Bovendien houdt het niet de stimulansen in

die onafhankelijkheid oplevert en kan het de handicaps van het Belgisch bestel

niet geheel wegnemen. De volledige zelfstandigheid van beide deelgebieden zal

een groots en stimulerend project vormen dat hen zal zelf toelaten hun economie

duurzaam te ontwikkelen en als volwaardige lidstaten mee te bepalen op welke

wijze Europa verder zal evolueren. Terloops gaan we in dit hoofdstuk ook even in

op de vraag of Vlaanderen best een monarchie dan wel een republiek zou zijn.

Hoofdstuk 5 behandelt het moeilijke onderwerp van het statuut van Brussel.

Op basis van de huidige eigenheden van Brussel (graad van zelfstandigheid,



economische problemen, hoofdstedelijke en internationale rol als zetel van de EU)

doen we suggesties betreffende een ruime autonomie van het lokaal bestuur met

behoud van Brussel als feitelijke hoofdstad van Vlaanderen en desgewenst ook

van Wallonië. Beide, bij voorkeur samen met de EU, zouden de hoofdstedelijke en

internationale rol van Brussel kunnen vrijwaren via afspraken inzake de financiering

ervan en het toezicht erop. Ter oriëntatie wordt in een kadertekst het statuut en

de organisatie weergegeven van Washington DC.

De sociaal-economische kenmerken van de Vlaamse, respectievelijk Waalse,

economie en hun plaats binnen de EU-25, zowel wat betreft omvang, economisch

gewicht, export, als inzake politiek gewicht binnen het Europees Parlement en de

Europese Ministerraad worden weergegeven in hoofdstuk 6, “Vlaanderen en

Wallonië: hun economie en hun plaats in Europa”.

De bezwaren die zouden kunnen worden geuit tegen verzelfstandiging van

Vlaanderen en Wallonië omwille van bijvoorbeeld een te kleine omvang of relatief

hogere kosten van de overheidsadministratie worden behandeld in hoofdstuk 7,

“De bezwaren tegen de zelfstandigheid van Wallonië en Vlaanderen

beantwoord”. Meer bepaald wordt aangehaald dat het aantal onafhankelijke

staten sinds Wereldoorlog II zeer sterk is toegenomen en dat ongeveer 50 % van

alle landen in de wereld kleiner zijn dan Vlaanderen op het vlak van aantal

inwoners, laat staan op het niveau van het Bruto Binnenlands Product. Er wordt in

dit hoofdstuk ingegaan op de voor- en nadelen van grote en kleine landen en de

omstandigheid dat de Europese Unie, haar eenheidsmarkt en haar eenheidsmunt,

de nadelen van de kleinere omvang van Vlaanderen en Wallonië opvangt. Hierbij

wordt gesteund op wat Amerikaanse academici terzake poneren in hun werk

“The Size of Nations”.
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De economische toestand en de uitdagingen van Wallonië krijgen aandacht in

hoofdstuk 8, “De economie van Wallonië: enkele bedenkingen en projecties”.

Bij wijze van voorbeeld – zij het niet van “oplossing” – wordt in een kadertekst

de recente economische ommekeer belicht in Ierland en Slovakije. Het is onze

overtuiging dat de totaal nieuwe aanpak die Wallonië nodig heeft noodgedwongen

doortastender en uiteindelijk succesvoller zal zijn binnen een volledig onafhankelijk

Wallonië. Dat kan en moet met de bijstand van Vlaanderen dat zijn financiële

transfers slechts geleidelijk over een periode van bijvoorbeeld 10 jaar zou laten

uitdoven. Op basis daarvan en een aantal veronderstellingen inzake de welvaarts-

generatoren - arbeidsproductiviteit en werkgelegenheidsgraad - worden enkele

projecties gemaakt aangaande de mogelijke evolutie van de Waalse economie in

verhouding tot die van Vlaanderen en van de EU-15.

Het laatste hoofdstuk 9, “Samenvatting en conclusies”, somt in tien punten de

diverse bouwstenen van dit manifest en hun samenhang op.
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HOOFDSTUK 1

Vlaanderen aan het begin van de 21ste eeuw

Vlaanderen, een volwaardige samenleving

De voorbije honderd jaar kende Vlaanderen een opvallend ingrijpende ontwikkeling.

Van een regio die in de 19de eeuw cultureel, politiek of economisch nauwelijks aan

bod kwam, groeide Vlaanderen uit tot een entiteit met onder meer:

- een duidelijk afgebakend grondgebied1;

- een wettelijk vastgelegde officiële taal, die het niet alleen gemeenschappelijk

heeft met zijn noorderbuur Nederland, maar die ook de cultuur- en de omgangs-

taal is;

- een maatschappelijke en politieke leefwereld, gebaseerd op een netwerk van

politieke partijen, sociale en andere organisaties en verenigingen die op

Vlaamse schaal zijn uitgebouwd;

- een eigen publieke opinie en een zelfstandig mediaplatform;

- een sociaal-economische structuur met typische kenmerken;

- een pakket politieke bevoegdheden die via een eigen wetgevende macht en

overheidsadministratie, deels geheel zelfstandig, deels in samenspraak met het

Belgisch niveau worden uitgeoefend;

- het recht om internationale verdragen af te sluiten.

Deze evolutie kwam er door de volgehouden inspanning van velen. Dat proces

getuigt van het bestaan en de levenskracht van een Vlaamse identiteit. Samen

met de hierboven vermelde realiteiten maakt die identiteit dat Vlaanderen vandaag
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1 Zij het niet op electoraal of gerechtelijk vlak gezien het voortbestaan van het gerechtelijk- en kiesarrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV).
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alle kenmerken heeft van een natie met eigen culturele, sociaal-economische en

politieke karakteristieken en doelstellingen. In de voorbije decennia, vooral dan

sinds het einde van Wereldoorlog II, een tijdspanne die amper twee generaties

omvatte, bereikte Vlaanderen ook een opvallend hoge welvaart.

Tabel 1: De levensstandaard in de EU-15 (Bruto Binnenlands Product per

inwoner, 2002, in koopkrachtstandaarden, EUR).

(1) Zie toelichting blz 180-181. 
Bron: Eurostat, News Release 47/2005, 7 april 2005. 

1. Luxemburg 45.026

2. Ierland 28.089

3. Oostenrijk 25.968

4. Denemarken 25.936

5. Nederland 25.847

6. Verenigd Koninkrijk 24.945

7. België
Brussel
Vlaanderen
Wallonië

24.717
49.645 (1)
24.478
17.842

8. Zweden 24.304

9. Finland 24.090

10. Frankrijk 23.915

11. Italië 23.083

12. Duitsland 23.012

13. Spanje 20.025

14. Griekenland 16.425

15. Portugal 16.246

EU-15 23.287

EU-25 21.170
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Bij deze cijfers horen enkele kanttekeningen:

De mate waarin de inkomens gespreid zijn over de ganse bevolking is evenzeer

een indicator voor de welvaart en “welvaartscultuur” als het niveau van het

gemiddeld inkomen. Op basis van onderstaande tabel 2 kan gesteld worden dat

de welvaart in België behoorlijk gespreid is. Dat is mede dankzij de solidariteit die

Vlaanderen reeds lang betoont ten aanzien van de andere gewesten van België.

Tabel 2: De spreiding van de welvaart in de EU in 2003.

(1) De GINI-index is een maatstaf van de spreiding van de welvaart binnen een land. Een perfecte spreiding is gelijk
aan 1, een totaal gebrek eraan geeft een cijfer van 100. De GINI-index zegt niets over het absoluut niveau van
de welvaart in het betrokken land (de GINI-index van Bangladesh is bijvoorbeeld 31,8, die van de VS 40,8). 

Bron: Wereldbank, World Development Indicators 2003.

A. GINI-INDEX (1)

Denemarken 24,7

België, Zweden 25,0

Finland 26,9

Duitsland 28,3

Oostenrijk 30,0

Luxemburg 30,8

Spanje 32,5

Nederland 32,6

Frankrijk 32,7

Griekenland 35,4

Ierland 35,9

Italië, Verenigd Koninkrijk 36,0

Portugal 38,5
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(1) De verhouding tussen het aandeel in het totale inkomen dat de 20% van de bevolking met het hoogste inkomen
ontvangt en het aandeel dat de 20% met het laagste inkomen ontvangt. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de inko-
mensongelijkheid. Onder inkomen wordt verstaan equivalent besteedbaar inkomen.

(2) Het percentage personen met een equivalent besteedbaar inkomen (na sociale overdrachten) dat lager is dan 60%
van het nationale mediane besteedbare inkomen.

Bron: Eurostat en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Administratie, Planning en Statistiek).

B. INKOMENSONGELIJKHEID EN ARMOEDERISICO

Ongelijkheid inkomensverdeling (1) Armoederisicopercentage (2)

Zweden 3,3 Noorwegen, Luxemburg 10,0

Finland, Denemarken 3,6 Finland, Zweden 11,0

Frankrijk 3,9
Frankrijk, Nederland,
Denemarken

12,0

Luxemburg, Oostenrijk 4,0 Oostenrijk 13,0

Nederland 4,1 Duitsland 15,0

Duitsland 4,3 Verenigd Koninkrijk 18,0

Italië 4,8 Portugal, Spanje 19,0

Ierland, Spanje 5,1 Griekenland, Ierland 21,0

Verenigd Koninkrijk 5,3

Griekenland 6,6

Portugal 7,4

België 4,3 België 15,0

Vlaanderen 4,4 Vlaanderen 15,0

Wallonië 4,3 Wallonië 16,0

EU-15 4,6 EU-15 16,0

EU-25 4,5 EU-25 15,0



Zijn welvaart kreeg Vlaanderen niet gratis. Ze was de vrucht van een oordeelkun-

dige en intensieve combinatie van de twee enige natuurlijke bronnen van welvaart

voor Vlaanderen, met name zijn ligging en zijn lichamelijke en intellectuele

arbeidskracht. Vandaag worden aan die krachten steeds hogere eisen gesteld en

wordt die welvaart bedreigd door: 

- de vermindering van het voordeel verbonden aan de ligging van Vlaanderen

naar aanleiding onder meer van de verschuiving van het zwaartepunt van de

EU en van de wereldeconomie naar het oosten;

- de verzwakking van het concurrentievermogen als gevolg van de hoge bruto

loonkosten, de goede maar dure sociale voorzieningen en, in zekere mate, het

verschijnsel van de “remmende voorsprong”. Dat verschijnsel houdt in dat,

gezien het reeds bereikte welvaartspeil, niet meer genoeg inspanningen worden

geleverd om de welvaart te consolideren of te verhogen en zich een samen-

leving ontwikkelt waarin het individu meer gericht is op zijn rechten dan op

zijn plichten.

- de voortdurend toenemende internationale concurrentie van landen die ook

over veel kennis beschikken en bovendien kunnen rekenen op een zeer

gemotiveerde bevolking en een voor zeer vele producten niet te overbruggen

kostenvoordeel;

- de vergrijzing van de bevolking als gevolg van de combinatie van een laag

geboortecijfer met een aanzienlijke verlenging van de levensduur; de daarmee

samenhangende stijging van de afhankelijkheidsgraad2 vergt aanzienlijke

uitgaven en vraagt vanwege een relatief krimpend deel van de bevolking een

steeds grotere welvaartscreatie om de bestaande levensstandaard te behouden.

28

2 Afhankelijkheidsgraad: het aantal inwoners jonger dan 15 jaar en ouder dan 65 jaar in verhouding tot het aantal
inwoners op beroepsleeftijd (de 15 tot 64-jarigen).



Natuurlijk is het beeld van dat “nieuwe” Vlaanderen als volwaardige gemeenschap

en als natie nog diffuus.

- Vlaanderen blijft ingekapseld in de Belgische federatie die nog steeds bevoegd

is voor belangrijke materies. Nogal wat Vlamingen vereenzelvigen zich in de

eerste plaats met België, Vlaanderen komt dan op de tweede plaats of zelfs

op de derde, na Europa. Zij gaan daarbij uit van “rechtgeaard” Belgisch gevoel

dat al dan niet wordt gevoed door behoudsgezindheid of door de propaganda

die voor “België” wordt gevoerd. Wellicht speelt ook het gebrek aan inzicht

in de Belgische politieke en economische werkelijkheid een rol. Die realiteit is

immers niet steeds, of helemaal niet, vriendelijk ten overstaan van Vlaanderen.

Anderen - en daartoe behoort waarschijnlijk een groot deel van wat gemeen-

zaam de “linkse intelligentsia” wordt genoemd die sterk aanwezig is in de media

– gaan ervan uit dat de internationalisering en de multiculturele maatschappij

haaks staan op aandacht voor en behoud van een sterke lokale identiteit.

Vaak achten zij Vlaanderen bovendien te “rechts” en zien zij in Wallonië een

welkome tegenhanger daarvoor. 

De voormelde houdingen stoelen op de economische, politieke en deels culturele

ontwikkelingen die in de wereld van vandaag aan de orde zijn en die, ogenschijnlijk,

niet kunnen of mogen samengaan met de verbondenheid met kleinere leefgemeen-

schappen. Het gaat hier onder meer over:

- de verdieping en uitbreiding van de EU (al zijn de resultaten van de referenda in

Frankrijk en Nederland omtrent het “Verdrag tot Europese Grondwet” een al dan

niet tijdelijke rem op deze tendens);

- de vervaging van de grenzen en de verspreiding en vermenging van vele culturen

als gevolg van de ontwikkeling van de communicatie- en andere technologieën;

- de opkomst van overweldigend grote landen zoals China en India3.
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3 De “grote” tendensen en hun kolossale protagonisten krijgen vanzelfsprekend meer aandacht dan de “kleinere”
tegenbewegingen en hun uitbreiding. Zo is het dan misschien ook verrassend dat er in 1945 bij de vorming van de
Verenigde Naties 74 onafhankelijke landen waren en thans 193 (inclusief Vaticaanstad en Taiwan) en dat de mediaan
inzake het aantal inwoners van die landen nauwelijks meer dan 6 miljoen bedraagt, net zoveel als … Vlaanderen.



Deze in veel opzichten positieve verruiming en mondialisering vraagt evenwel ook

om een tegenbeweging en dat zowel op het economisch als op het politiek-maat-

schappelijk vlak.

Op economisch vlak is er behoefte aan een lokale aanpak inzake aanbod van

goederen en diensten en de aanpassing ervan aan de “wereldvraag”. Op die wijze

kan het eigen economisch weefsel worden vernieuwd en in stand gehouden.

Op politiek en maatschappelijk vlak groeit de behoefte aan “sociaal kapitaal”. Dat

wil zeggen aan samenhorigheid, wederzijds vertrouwen en cohesie tussen overheid

en burgers en tussen burgers onderling. Dat moet toelaten het “individualisme”

op te vangen dat voortvloeit uit de toegenomen welvaart. 

Die veel besproken mondialisering leidt aldus ook tot een behoefte aan meer

lokaal uitgebouwde beleids- en beslissingsbevoegdheden die bij voorkeur aansluiten

bij een op sociaal-economisch en politiek vlak zo homogeen mogelijke identiteit,

een land of een regio of desgevallend een cluster van regio’s4.

Die logica sluit zowel aan bij het “subsidiariteitsprincipe” dat door de EU5 wordt

gehuldigd als bij de behoefte aan een ruime en diepgaande consensus inzake een

specifieke aanpak van de grote uitdagingen waarmee landen en regio’s nu worden

geconfronteerd.

Op de volgende bladzijden willen wij aantonen dat, mede gezien de onvolko-

menheden van het Belgisch federaal model, Vlaanderen het meest aangewezen

beleidsniveau is. Het meest geschikt om via een specifieke “status questionis”

en op basis van eigen inzichten en voorkeuren de grote uitdagingen op de meest

efficiënte manier te beantwoorden. Deze visie zou geen “Vlaamse” visie zijn

indien ze zou uitgaan van arrogantie of zelfgenoegzaamheid. Ze heeft geen louter
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4 Inzake de levensvatbaarheid en de voordelen van kleine maar homogene landen of regio’s binnen grote zones van
vrijhandel (zoals de EU) is wetenschappelijk werk geleverd door onder meer. Alberto Alenzo en Enrico Spolaore in
“The Size of Nations”, 2003, waarop we terugkomen in hoofdstuk 7, blz. 221.

5 Het principe dat de bevoegdheden moeten toegewezen worden aan het laagst mogelijke niveau waar die
bevoegdheden op de efficiëntste wijze kunnen worden uitgeoefend.
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“mercantiele” of sociale basis. Ze is mee gebaseerd op de andere argumenten

voor Vlaamse zelfstandigheid die in de “preambule” aan bod kwamen en die in

het manifest verder worden toegelicht.

In bijgaande kadertekst hebben we het over “De missie van Vlaanderen”. Het is

enkel als oriëntatie bedoeld. Het beslissende woord terzake is natuurlijk aan

Vlaanderen als geheel.
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De missie van Vlaanderen

Het zelfstandige Vlaanderen zal zijn welvaart en welzijn handhaven en verdiepen,

een vooraanstaande rol vervullen inzake duurzaam en ethisch ondernemen, actief

de verspreiding van democratie en welvaart in de wereld bevorderen, meewerken

aan de vervolmaking van de EU en, met respect voor elke cultuur, zijn eigen

democratisch gehalte en zijn cultuurbeleving op een hoog niveau tillen.

Het is de sociaal-economische opdracht van Vlaanderen om, in weerwil van zijn

vergrijzing en de globalisering, zijn concurrentiepositie te verbeteren, zijn sociale

voorzieningen op een zo hoog mogelijk peil te handhaven en opbouwende soli-

dariteit te ontwikkelen met de Derde Wereld.

Daartoe zal de overheid, in nauwe samenwerking met alle maatschappelijke

groeperingen en met de private sector zorgen voor:

- de uitdrukkelijke erkenning en waardering van inzet, ondernemingszin, crea-

tiviteit en sociaal-culturele betrokkenheid;

- een gunstig macro-economisch kader voor ondernemen en innoveren via het

terugdringen van het overheidsbeslag op de economie en het propageren van

het onderlinge vertrouwen door het beperken van regelgeving en detailmaat-

regelen;

- de promotie van duurzaam en ethisch ondernemen en regeren als de evidente

algemene norm opdat de economische groei houdbaar zou zijn en het respect

voor het ondernemerschap en de overheid in verhouding zou zijn tot de

belangrijke rol die ze beide vervullen.

Een en ander moet deel uitmaken van een intens voorbereid “maatschappelijk

verdrag” tussen alle verantwoordelijken uit de overheids-, maatschappelijke en

bedrijfssectoren dat hun ambities verwoordt inzake onder meer economische
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groei, welzijn, milieu, interne en internationale solidariteit.

Daarbij zal rekening worden gehouden met de internationale context, zal het alge-

meen belang, de “common wealth”, centraal staan en zullen de ondertekenaars

en al diegenen die er zich bij aansluiten, een voorbeeldfunctie vervullen inzake de

aanvaarde principes. 

Vlaanderen zal een zelfbewuste en daardoor open samenleving zijn die op het

internationale forum een actieve rol speelt inzake de bevordering van de democratie

en de billijke verdeling van de welvaart. Het zal zijn bijdrage tot de ontwikkeling

van de Derde Wereld tot en boven de internationale norm van 0,70 % van zijn BBP

optillen. Vlaanderen zal meewerken aan een Europese politiek inzake immigratie

en zonder dralen zijn verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van al diegenen

die het op zijn grondgebied aanvaardt, hun opleiding, hun kansen en hun integratie.

Vanuit zijn eigen maatschappijvisie zal Vlaanderen andere culturen aanvaarden en

als verrijking beschouwen.

Vlaanderen zal zorgen voor een transparante democratische besluitvorming en zijn

beheers- en beleidsprincipes afstemmen op de regels van behoorlijk bestuur die

grotendeels ingang hebben gevonden in de ondernemingen.

Vlaanderen zal nog meer aandacht besteden aan de kwaliteit en finaliteit van zijn

onderwijs met vooral oog voor personen met een sociale of intellectuele handicap,

het zal de ingeslagen weg inzake een actief en vrij genereus cultuurbeleid verder

bewandelen, met aandacht voor zowel traditionele als voor vernieuwende cultuur-

beoefening en -beleving.



HOOFDSTUK 2

Vlaanderen-Wallonië: een wereld van verschil

Sinds 1830, eerder toevallig dan door voorbestemming6, maken Vlaanderen en

Wallonië samen deel uit van België.

Zij vormen samen, binnen de EU en haar bevoegdheden, de Belgische politieke,

economische en monetaire unie.

Elke politieke, economische en monetaire unie heeft in principe als taak de conver-

gentie tussen haar regio’s en deelgebieden te bevorderen. België is daar niet in

geslaagd. Van enige convergentie tussen de deelstaten op zowel sociaal, economisch,

cultureel of politiek vlak is vandaag nauwelijks sprake. Vanaf hun natuurlijke verschil-

len op het vlak van topografie, bevolkingsdichtheid, taal enzovoort zijn de deelgebie-

den inzake onder meer algemene levenshouding en de rol van de overheid steeds

verder uit elkaar gegroeid. De opeenvolgende staatshervormingen en hun inherente

middelpuntvliedende krachten hebben het natuurlijke proces aangezwengeld, mede

omdat ze een democratisch deficit hebben tot stand gebracht en het sociaal kapitaal

hebben beperkt. Omdat ze weinig of geen gemeenschappelijke taal, cultuur en

waarden meer delen, leven Vlaanderen en Wallonië steeds meer naast elkaar dan

met elkaar. Dat geldt in toenemende mate ook voor Brussel, de internationale

multiculturele stad die minder dan ooit de rol van bindende hoofdstad vervult.

Een aantal tegenstellingen tussen de twee grote gemeenschappen weerspiegelen

uiteraard de eigen vrije keuze van de betrokken deelstaten. Vrije keuze of niet, de

scherpe verschillen, gekoppeld aan een gebrekkige staatsstructuur met over
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6 Zie onder meer Rolf Falter, De scheiding van Nederland, België en Luxemburg, Lannoo, Tielt, 2005, 350 blz.
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verschillende niveaus versnipperde bevoegdheden, maken dat behoorlijk bestuur

in België onaanvaardbaar moeilijk is geworden.

2.1. Opvallende eigenheden van Vlaanderen, Wallonië en Brussel

Hierna sommen we kort enkele belangrijke en minder belangrijke maar markante

eigenheden van Vlaanderen, Wallonië en soms ook Brussel op. De opsomming

houdt geen waarde-oordeel in en is ook niet vergezocht want geenszins exhaustief.

Ze is ook niet irrelevant want economische, sociale en politieke verschillen bepalen

hoe landen of regio’s reageren op de maatschappelijke uitdagingen waarmee zij

worden geconfronteerd. Na een eerste opsomming wordt dieper ingegaan op een

aantal meer fundamentele contrasten inzake onder meer economische groei, de

arbeidsmarkt en de vergrijzing.

Bevolking

Tabel 3: Demografische kenmerken van België, Wallonië, Vlaanderen en

Brussel.

(1) In de EU-25 gaat de levensverwachting voor mannen van 64,8 jaar in Letland tot 77,7 jaar in Zweden, voor vrouwen
van 76 jaar in Letland tot 83,5 jaar in Spanje.

(2) Aantal kinderen dat een vrouw kan verwachten als ze zou beantwoorden aan de in de regio of het land waarge-
nomen vruchtbaarheid. Het gemiddelde van de EU-25 bedraagt 1,48. Tsjechië scoort het laagst met 1,18 en Ierland
het hoogst met 1,98.

Bron: NIS, Bevolkingsstatistieken.

Inwoners 
(2004)

Bevolkings-
dichtheid

(inwoners per km2)

Levensverwachting 
bij geboorte 
(2003) (1)

Vrucht-
baarheid
(2003)(2)

Aantal % Mannen Vrouwen

Vlaanderen 6.016.024 57,9 443 76,92 82,32 1,56

Wallonië 3.380.498 32,5 200 73,96 80,76 1,72

Brussel 999.899 9,6 6.147 75,75 81,12 1,75

België 10.396.421 100,0 339 75,85 81,69 1,66
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In 2003 telde België 8,3 % niet-Belgen. Het Brussels gewest heeft de meeste niet-

Belgen onder zijn inwoners met 26,2 %, Wallonië volgt op de 2e  plaats met 9,2 %

terwijl in hetzelfde jaar het Vlaams gewest 4,7 % niet-Belgen telde. Op het

Belgisch niveau bestaat het aantal niet-Belgen ad 8,3 % voor 5,5 % uit andere

EU-landen en 2,8 % uit niet EU-landen.

Tabel 4: Naturalisaties tot Belg in de periode 1990-2002.

Bron: NIS, Bevolkingsstatistieken.

Onderwijs

Tabel 5: Opleidingsniveau van de bevolking in 2004 (behaald diploma in %

van de beroepsbevolking in de leeftijdscategorie).

Bron: NIS, Enquête naar Arbeidskrachten 2004.

Aantal % van totaal % van bevolking

Vlaanderen 148.284 35,5 2,5

Wallonië 124.435 29,8 3,7

Brussel 144.932 34,7 14,6

België 417.651 100,0 4,0

Lager secundair 
onderwijs

Hoger secundair 
onderwijs

Hoger Onderwijs

Vlaanderen
15-24-jarigen
25-49-jarigen
+50-jarigen

13,9
15,0
21,2

47,1
37,7
31,3

22,3
36,7
28,6

Wallonië
15-24-jarigen
25-49-jarigen
+50-jarigen

12,3
15,5
22,3

33,9
33,5
32,2

15,8
33,5
30,1
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Tabel 6: Kennisniveau van de 15-jarige leerlingen in 2003(1).

(1) Het gaat hier om de som van de resultaten van de leerlingen in verhouding tot het aantal leerlingen (hogere som =
beter resultaat).

Bron: OESO, Pisa Enquête, 2003.

Binnen de Vlaamse gemeenschap haalt 11,7 % van de leerlingen het secundair

niveau niet, in de Duitstalige gemeenschap is dat 14,4 % en bij de Franstalige leer-

lingen is dat 28,2 %.

Tabel 7: Percentage van de bevolking tussen 18 en 24 jaar dat geen

diploma van het secundair onderwijs heeft en dat in 2002 geen onderwijs

of opleiding meer volgt.

Bron: NAP (2003) en Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (verslag 2003, blz. 35).

Vlaamse 
Gemeenschap

Franstalige
Gemeenschap

OESO

Jongens Meisjes Jongens Meisjes Jongens Meisjes

Wiskunde 561 546 498 497 506 594

Wetenschappen 533 525 479 487 503 497

Probleemoploss. 549 545 492 501 499 501

Lezen 516 544 496 501 477 511

Totaal Mannen Vrouwen

Vlaams Gewest 11,9 14,9 8,8

Waals Gewest 16,1 19,1 12,9

Brussels Gewest 22,6 26,1 19,4

België 14,3 17,3 11,2

EU-15 18,8 21,4 16,2
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Tabel 8: Percentage leerlingen die in 2001-2002 het juiste jaar volgden in

de Vlaamse Gemeenschap en de Franstalige Gemeenschap, opgesplitst

volgens onderwijsvorm.

Bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2001-2002), Ministerie van de Franstalige Gemeenschap (2001-2002) en

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (Verslag 2004, blz. 50).

Jaar Eerste Tweede Derde Vierde Vijfde Zesde

Vlaamse Gemeenschap

A- stroom 85,1 84,1 - - - -

B- stroom 45,5 44,4 - - - -

Algemeen - - 90,4 88,4 84,8 83,4

Technisch - - 67,0 63,8 55,7 54,9

Kunst - - 55,6 49,6 43,2 43,6

Beroeps - - 42,8 42,9 39,9 41,3

Franstalige Gemeenschap

1ste A en 2de C 78,6 73,0 - - - -

1ste B en 2de P 26,5 31,3 - - - -

Algemeen - - 75,3 71,8 69,4 70,9

Technisch en
kunst (over-
gangsonderwijs)

- - 48,8 42,8 37,4 38,8

Technisch en
kunst (kwalifica-
tieonderwijs)

- - 34,5 30,5 24,9 26,5

Beroeps - - 25,3 22,8 18,7 18,1
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Ter verduidelijking: de tabel geeft bijvoorbeeld aan dat in het derde leerjaar van

het algemeen Franstalig onderwijs nog 75,3 % van de leerlingen een met hun

leeftijd overeenkomend jaar volgden en in het Nederlandstalig onderwijs 90,4 %.

Tabel 9: Participatiegraad van de volwassenen aan een opleiding in

België en in de Belgische gewesten in 2002 (in % van de 25-64 jarigen).

Bron: Eurostat, Arbeidskrachtentelling (2de kwartaal 2002) en Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (verslag 2003, blz. 85).

Opvallend is dat het EU-15-gemiddelde op 8,4 wordt geraamd en dat landen zoals

het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden en Nederland percentages bereiken die

liggen tussen 22,3 in het Verenigd Koninkrijk en 16,4 bij onze noorderburen.

Tabel 10: Soorten inkomen dat jongeren (12 tot 30-jarigen) ontvangen in

Wallonië en Vlaanderen (in %).

Bron: Enquête uitgevoerd voor RMB door TNS Media met sponsoring van onder meer RTBF tussen 14 oktober 2004 en 17
december 2004 bij 755 Nederlandstaligen en 613 Franstaligen.

Vlaanderen 6,7

Wallonië 4,2

Brussel 6,9

België 6,5

Vlaanderen Wallonië

Salaris 48 43

Zakgeld 47 47

Tijdelijke studentenjob 18 15

Regelmatige studentenjob 13 6

Andere 12 21

Werkloosheidsuitkering 7 14

Geen van voormelde inkomsten 4 5
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Ter verduidelijking: sommige jongeren hebben meer dan één soort inkomen zodat

het totaal van de percentages 100 overtreft. De voormelde enquête stipt ook aan

dat jongeren in Vlaanderen vroeger beginnen te werken dan in Wallonië, namelijk

op 21-22-jarige leeftijd. Op die leeftijd is 62 % van de jongeren in Vlaanderen

werknemer, 6 % krijgt een werkloosheidsuitkering en 50 % krijgt zakgeld. In

Wallonië is op die leeftijd 27 % werknemer, 27 % krijgt een werkloosheidsuit-

kering en 57 % krijgt zakgeld.

Tewerkstelling

Tabel 11: Tewerkstelling in openbare diensten en in de privé-sector.

Bron: De Standaard, 10 februari 2001.

Volgens de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

wordt gewerkt aan het actualiseren van die cijfers. Het is dus wachten op meer

recente gegevens. In 2002 is de Nationale Bank uitgegaan van een overheidste-

werkstelling van 408.000 eenheden in Wallonië en 656.000 in Vlaanderen en dat

Vlaanderen Wallonië Brussel

Aantal % Aantal % Aantal %

Openbare
diensten 
en onderwijs

488.495 25,5 338.150 39,1 220.250 38,3

Privé-sector 1.426.390 74,5 527.727 60,9 355.242 61,7

Totaal 1.914.885 100,0 865.877 100,0 575.492 100,0



voor een overheidsdienst in de meest ruime zin van het woord, administratie,

onderwijs en sociale sector inbegrepen. Dat zou betekenen dat er toen in

Vlaanderen 10,9 ambtenaren waren per 100 inwoners, in Wallonië 12,17.

Politieke oriëntatie

Tabel 12: Procenten van de geldig uitgebrachte stemmen, regionale

verkiezingen 2004(1).

(1) Centrum-rechts: VLD-Vivant,, Vlaams Belang, MR en FN. Centrum: CD & V, NVA en Cdh. Centrum-links: Spa-Spirit, Groen!,
PS en Ecolo. (eigen indeling) 

Bron: Federale portaalsite België.be: Uitslagen regionale verkiezingen 2004.

41

Vlaanderen Wallonië Brussel

Centrum-rechts 43,9 32,4 F 32,7 - N 7,4

Centrum 26,0 17,6 F 12,1 - N 2,3

Centrum-links 27,3 45,4 F 37,2 - N 3,8

Andere 2,8 4,6 4,5

Totaal 100,0 100,0 100,0 
(F 82,0) 
(N 13,5) 

(And. 4,5)

7 A. Destexhe, “Wallonie: La vérité des chiffres”, maart 2005, 34 blz.



42

In dit verband nog een merkwaardige vaststelling: in het Vlaamse parlement

hebben dubbel zoveel vrouwen zitting als in het Waalse. 

(Bron: Portaalsite België.be).

Vlaams parlement Waals parlement

Mannelijke parlementsleden 67,7 % 83,3 %

Vrouwelijke parlementsleden 32,3 % 16,7 %

Vertrouwen en tevredenheid van de inwoners van de gewesten

Op basis van verschillende onderzoeken, gespreid over enkele jaren, komt het

volgende beeld naar voren.

Tabel 13: Vertrouwen en tevredenheid.

Bron: (1) Enquête VEV, 2000.  (2) Enquête INRA, 2001.  (3) Enquête ULB & K.U.Leuven, september-november 2002.

Percentage van ondervraagden 
dat vertrouwen heeft in:

Vlaanderen Wallonië Brussel

Overheid (1) 30 23 -

Vakbonden (1) 40 35 -

Ondernemingen (1) 58 47 -

Media (1) 27 23 -

Onderwijs (2) 78 77 79

Justitie (3) 50 27 29

Percentage van ondervraagden 
dat zeer tevreden is met zijn leven
(score 8,9 of 10 op 10)(2)

61 39 41
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Relatief uitgavenpatroon van de regionale regeringen 

Tabel 14: Vergelijking tussen het relatief belang van de diverse uitgaven-

posten in de Vlaamse, Waalse en Brusselse begroting 

(uitgaven van Vlaanderen voor elke rubriek =1).

Bron: V. Dermien, S. Bastaits en R. Dechamps, Dépenses de la Flandre, de la Wallonie et de Bruxelles: Comparaison inter-
régionale des budgets 2004, Centre de Recherches sur l’économie wallonne, Université de Namur, Novembre 2004.

Wallonië Brussel
I. GEWESTUITGAVEN 1,20 1,19

1. Economie 1,66 0,66
Buitenlandse betrekkingen 1,82 1,33
Economisch beleid en expansie 1,43 0,75
Landbouw 2,72 0,03
Energie, technologie en onderzoek 1,57 0,55

2. Tewerkstelling en vorming 1,65 1,35
Tewerkstelling 1,65 1,41
Vorming 1,68 1,13

3. Natuurlijke rijkdommen en milieu 0,70 1,63
4. Lokale besturen 1,02 0,67

Gemeentefonds 0,85 0,60
Provinciefonds 2,98 0,00
Andere 1,68 1,45

5. Ruimtelijke ordening en huisvesting 0,84 1,40
6. Uitrusting en vervoer 1,30 1,88

II. SOCIALE EN CULTURELE UITGAVEN 0,70 0,78
1. Welzijn en gezondheid 0,66 0,73
2. Cultuur 0,77 0,95
3. Sport en toerisme 0,99 0,81

III. ONDERWIJS 0,86 0,73
1. Basis- en secundair onderwijs 0,92 0,75
2. Hoger onderwijs 0,82 0,68
3. Wetenschappelijk onderzoek 0,63 0,55
4. Andere 0,65 0,73

IV. UITGAVEN VOOR SCHULD 3,92 4,37
V. UITGAVEN VOOR ADMINISTRATIE 1,05 1,68

1. Regeringen, parlementen, kabinetten 2,26 2,59
2. Secretariaten-generaal en andere 0,90 1,57



Om tot deze resultaten te komen werden de gekozen rubrieken en betrokken

gewesten en gemeenschappen “genormaliseerd”. Zo werd bijvoorbeeld een deel

van de uitgaven van de Franstalige Gemeenschap toegewezen aan Wallonië

respectievelijk Brussel. Na die eerste ingreep werd het aandeel van elke rubriek

in de Vlaamse uitgaven vergeleken met de uitgaven in de twee andere gewesten,

waarbij de Vlaamse uitgaven gelijkgesteld werden aan 1. Een hoger of lager cijfer

dan 1 in de tabel geeft aan dat Wallonië of Brussel in de berokken rubriek relatief

meer of minder uitgeven dan Vlaanderen.

In vergelijking met de totale Vlaamse uitgaven ad 17,485 miljard EUR of 2.915 EUR

per inwoner wordt in het Waals gewest 11,131 miljard EUR of 3.305 EUR per inwoner

gespendeerd terwijl het derde gewest Brussel 4,088 miljard EUR of 4.120 EUR per

hoofdstedeling uitgeeft.

Daarbij vallen op:

De hogere Waalse uitgaven voor landbouw, economie en nog meer voor “buiten-

landse betrekkingen”, terwijl het Brusselse gewest daarvoor veel minder uitgeeft.

De relatief hoge Vlaamse uitgaven voor welzijn, gezondheid, cultuur en onderwijs

tegenover dezelfde posten in de rekeningen van de twee andere gewesten.

De relatief veel hogere rentelasten van Wallonië en Brussel als gevolg van de

aanzienlijke hogere schuld van deze gewesten.

De gevoelig hogere uitgaven voor “regeringen, parlementen en kabinetten” in

Wallonië en in Brussel.

Al deze verschillen geven een beeld van de uiteenlopende behoeften, andere

prioriteiten en voorkeuren van de verschillende gewesten.

44
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2.2. Economische groei in Vlaanderen en Wallonië

De twee grote deelstaten Vlaanderen en Wallonië kennen al lang een verschillende

economische ontwikkeling, alleen bleef die tegenstelling tussen de twee grote

landsdelen lange tijd onderhuids. In de tweede helft van de vorige eeuw eiste en

verkreeg Vlaanderen “werk in eigen streek”, terwijl het Waalse landsdeel getroffen

werd door een zware economische crisis. In snel tempo groeide Vlaanderen naar

de groep van de welvarendste regio’s van Europa terwijl het Waalse landsdeel op

economisch vlak weggleed.

Tijdens de voorbije halve eeuw steeg het Vlaamse BRP (Bruto Regionaal Product)

in reële termen met gemiddeld 3,3 % per jaar tegenover 2,1 procent in Wallonië.

Dat groeiverschil was niet altijd even uitgesproken, maar toch opvallend persistent.

Sinds 1955 - het jaar waar we naar teruggrijpen voor het becijferen van de regio-

nale groei over een significant lange periode - lag de groei van het Waalse BRP

gedurende slechts negen jaar hoger dan van het Vlaamse BRP. Tijdens de laatste

jaren van verzwakking van de economische groei in de meeste EU-landen lag de

groei in Vlaanderen en Wallonië dicht bij hetzelfde lage niveau. 
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Tabel 15: Gemiddelde jaarlijkse groei van de bruto toegevoegde waarde

in vaste prijzen ( in %).

Bron: INR, eigen berekeningen.

Een gewest kan economisch sneller groeien dan een ander gewest als:

- de bevolking op actieve leeftijd, het zogenaamde arbeidsaanbod, er sterker

toeneemt;

- een regio erin slaagt het arbeidsaanbod doeltreffender in te schakelen dan

een andere;

- de arbeidsproductiviteit of toegevoegde waarde per werkende er zich beter

ontwikkelt.

Vlaanderen Wallonië Brussel

Totale economie
1955-1973 5,0 3,2 3,7

1974-1981 2,2 1,7 0,7

1982-1989 2,9 1,5 1,2

1990-1997 2,0 1,3 0,8

1998-2003 2,0 1,6 2,0

1955-2003 3,3 2,1 2,1
Industrie
1955-1973 5,5 3,2 2,5

1974-1981 2,0 0,5 -1,4

1982-1989 4,0 0,8 -0,3

1990-1997 1,8 0,3 -0,7

1998-2003 -0,6 -0,6 -0,9

1955-2003 3,3 1,4 0,4
Diensten
1955-1973 4,4 3,6 4,1

1974-1981 2,4 2,3 1,3

1982-1989 2,4 1,8 1,7

1990-1997 2,1 1,7 1,0

1998-2003 2,6 2,0 2,0

1955-2003 3,2 2,6 2,5



Op het eerste en tweede punt komen we hierna nog terug onder de hoofding

“Werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid”. Voor de evolutie inzake arbeidspro-

ductiviteit verwijzen we onder meer naar grafiek 5, blz. 66.

Uiteraard kunnen en mogen deze goede economische prestaties geen aanleiding

zijn voor zelfs maar een zweem van zelfgenoegzaamheid of arrogantie vanwege

Vlaanderen. Wel voor een zo groot mogelijke motivatie om de verwezenlijkingen

te consolideren en de groei voort te zetten. Die groei is nodig om het hoofd te

kunnen bieden aan niet alleen sociaal-economische maar ook aan ecologische uit-

dagingen zoals de klimaatsverandering en de maatregelen die ze vergt.

Uit verscheidene hoeken komen signalen dat de jongste ontwikkelingen binnen de

Vlaamse economie zorgen baren. We komen hier later op terug in het kader van

de zwakheden van het Belgisch economisch bestel als geheel.

Het volstaat hier te verwijzen naar:

a) Het “Rapport over het concurrentievermogen van de Vlaamse economie”8 dat

aangeeft dat:

- Inzake economische groei Vlaanderen terrein verliest ten opzichte van enkele

succesvolle Europese landen en regio’s zoals Denemarken, Oostenrijk, Ierland,

Lombardia en Rhône-Alpes;

- De voormelde ontwikkeling in grote mate het gevolg is van een te lage werk-

gelegenheidsgraad, voornamelijk bij de 55- tot 64-jarigen, waarvan net geen

30 % actief is, één van de laagste percentages in Europa.
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8 K. Debackere en L. Sleuwagen, Rapport over het concurrentievermogen van de Vlaamse Economie, Leuven, 2003,
42 blz. en SERV, Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen 2005, Academia Press, 2005, 836 blz.
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b) Een vergelijking tussen Vlaanderen en acht succesvolle “toetsregio’s”9 op het

vlak van:

• Binnenlandse uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling.

• BBP per hoofd.

• Groeivoet van het BBP.

• Deelname 25- 64-jarigen aan opleiding en vorming.

• Werkgelegenheidsgraad.

Voor elk van de voormelde parameters is er een regio met de maximumscore

(gelijkgesteld aan 1) en met de minimumscore (gelijk aan 0). Onderstaande

grafiek 1 geeft de score van Vlaanderen weer voor elke aangehaalde parameter.

Grafiek 1: Genormaliseerde scores van Vlaanderen ten aanzien van 8

toetsregio’s.

Bron: INR. 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Binnenlandse uitgaven voor
O&O

BBP per hoofd

Groeivoet reëel BBP
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9 Toetsregio’s zijn West-Nederland, het Zuid Oosten van het V.K., Beieren, Est (Griekenland.), Westösterreich, Nord
Est (Italië.), Noreste (Spanje), Közep-Magyarorszäg (Hongarije).
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De conclusie ligt voor de hand: Vlaanderen moet alle zeilen bijzetten om zijn

verworven welvaart te bestendigen en te verruimen.

In de “kadertekst” die hierna volgt, brengen we een kort overzicht van de evolutie

van de economie van Wallonië en Vlaanderen van 1955 tot nu. Daaruit leren we

onder meer welke de kantelmomenten waren gedurende die periode en wie

welke kansen greep en wie niet.
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De economische ontwikkeling van de Belgische regio’s van 1955 tot nu

1955-1973: Verschuiving van comparatieve voordelen

Al sinds de industriële revolutie vormden de omvangrijke steenkoolreserves voor

Wallonië een belangrijk comparatief voordeel. Het gewest ontpopte zich in de 19de

eeuw tot de tweede sterkste industriële groeipool van de Westerse wereld, na

Engeland en vóór de Verenigde Staten. Steenkoolwinning en zware basisindustrie

stonden daarbij centraal. Wallonië kon die voorsprong behouden tot kort na de

Tweede Wereldoorlog. Met een bevolkingsaandeel van 34 % bracht het Waals

gewest in 1955 ruim 39 % van de totale Belgische industriële productie voort.

Door de dominantie van kapitaalintensieve sectoren lag de gemiddelde arbeids-

productiviteit in de industrie er bijna 6 % hoger dan in Vlaanderen. Dat vertaalde

zich in beduidend hogere gemiddelde lonen.

Vanaf de tweede helft van de jaren vijftig van de vorige eeuw nam het belang

van steenkool als energiebron af en belandde de steenkoolnijverheid in een crisis.

De Waalse energiesector verloor tussen 1955 en 1973 meer dan 100.000 banen

waardoor het belang van deze sector in de totale Waalse werkgelegenheid

verschrompelde van 10,7 % tot slechts 3,3 %, tegenover een daling in Vlaanderen

van 3,1 naar 2,1 %.

In de jaren zestig begon ook het vertrek uit Wallonië van de zware basisindustrie

richting internationale verkeersknooppunten sporen na te laten. Intussen werden

de centrale ligging van Vlaanderen in Europa, de havenstructuur en een dicht

vervoersnet Vlaamse troeven om ook buitenlandse investeerders aan te trekken.

In Vlaanderen lagen de lonen bovendien lager, was er een stabiel sociaal klimaat

en waren arbeidskrachten ruimer beschikbaar dan in het zuiden van het land.
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Op het Waalse terrein werd intussen de zo noodzakelijke industriële omschakeling

afgeremd of tegengewerkt door een defensief overheidsbeleid dat voor alles gericht

was op het in stand houden van wat voorhanden was aan industriële activiteit en het

kunstmatig in leven houden van noodlijdende bedrijven door overheidssubsidies. 

Dat had onder meer voor gevolg dat de Waalse metaalverwerkende nijverheid in

het begin van de jaren zeventig nog altijd werd gedomineerd door basisproducten.

In Vlaanderen maakte intussen de autoassemblage een sterke opgang. Ook

zonder rekening te houden met het sluiten van de steenkoolmijnen daalde de

werkgelegenheid in Wallonië tussen 1955 en 1975 met 6 % terwijl die Vlaamse

werkgelegenheid in diezelfde periode met 22 % steeg.

De naoorlogse periode bracht ook de doorbraak van de dienstensector. In Wallonië

was de expansie van de werkgelegenheid bij de overheidsdiensten opmerkelijk

groot. De uitbreiding van de tertiaire sector was in deze periode echter vooral in

Brussel een krachtige groeimotor, een groei die werd opgevangen door toenemende

pendel vanuit de twee andere gewesten.

In de tweede helft van de jaren zestig begon de werkloosheid in Wallonië toe te

nemen. In Vlaanderen en in Brussel was er dan weer sprake van een krapte op

de arbeidsmarkt waardoor naar het einde van het decennium toe de loonkosten

er stilaan de pan uitrezen, een ontwikkeling die ook in Wallonië werd gevolgd. De

Belgische loonvorming gebeurde en gebeurt vandaag nog altijd vooral op basis

van nationale en sectorale onderhandelingen. Daardoor is er weinig of geen ruimte

voor het in rekening brengen van productiviteitsverschillen tussen ondernemingen in

dezelfde sector of van werkloosheidsverschillen tussen de regio’s. Dat is ook de

uitleg voor het feit dat in 1973 de gemiddelde uurlonen in Wallonië nog ruim 10 %

hoger lagen dan de Vlaamse en dat ondanks de lagere Waalse productiviteit.



52

1974-1981: Crisis nivelleert groeiverschillen

In de tweede helft van de jaren zeventig zorgde de stijging van de olieprijs voor

een industriële groeivertraging. Daardoor verkleinden de gemiddelde regionale

groeiverschillen. De druk van de hogere energiefactuur op de rendabiliteit van de

ondernemingen werd nog aangescherpt door stijgende arbeidskosten. Tussen 1974

en 1981 stegen de reële loonkosten in België met gemiddeld meer dan 4 % per

jaar.

De noodzakelijke bedrijfsrationalisaties brachten vooral in het Waalse landsdeel –

in Vlaanderen was dit minder voelbaar – de werkgelegenheid in het gedrang. De

hoge arbeidskosten per eenheid-product beperkten nog extra de Waalse slagkracht

om de stijgende energie- en loonkosten op te vangen.

Om de economische groei toch te stimuleren voerde de Belgische overheid in de

jaren zeventig een expansief begrotingsbeleid. De overheidssteun aan noodlijdende

sectoren en bedrijven – men sprak van “nationale economische sectoren” – kwam

nu ook meer dan vroeger Vlaamse bedrijven ten goede, ondermeer in de textiel-

sector en in de sector van de scheepsbouw. Tussendoor werd zowel in Vlaanderen

als in Wallonië de werkgelegenheid bij de overheid sterk aangezwengeld.

1982-1989: Regionaal ongelijk herstel

Het expansieve overheidsbeleid van de jaren zeventig kon de werkloosheid niet

indijken maar veroorzaakte wel een catastrofale ontsporing van de overheidsfinan-

ciën. In 1981 was het netto financieringstekort van de Belgische overheid opgelopen

tot 12,8 %, liep de overheidsschuld op van 86 naar 91 % van het BBP – ze zou nog

verder uitlopen tot liefst 138 % – en boekte de lopende rekening van de betalings-

balans een tekort van meer dan 4% van het BBP (Bruto Binnenlands Product).
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In februari 1981 werd de Belgische frank met 8,5 % gedevalueerd. In het spoor van

die maatregel volgde via overheidsingrepen een periode van strikte loonmatiging.

Dit Belgisch beleid werd binnen de drie gewesten uniform toegepast zodat het

minst zieke gewest het snelst tekenen van herstel liet zien: in 1983 stelde men

inderdaad in Vlaanderen al een zeker herstel vast van de bedrijfsinvesteringen

terwijl in Wallonië de investeringen in procent van het BRP (Bruto Regionaal Product)

nog tot in 1986 verder wegzakten.

Grafiek 2: Investeringsquote in procent van het Bruto Regionaal Product

(BRP)(1).

(1) Met uitzondering van overheidsinvesteringen. Bron: INR. 

Zoals het Vlaamse landsdeel in de jaren zestig beter was geplaatst dan het Waalse

om de vruchten van de ontluikende Europese integratie te plukken, zo profiteerde

het in de tweede helft van de jaren tachtig ook relatief meer van de hernieuwde

Europese integratiedynamiek en van de investeringsgeleide Europese hoog-

conjunctuur die daarmee samenging. Dat heeft wellicht ook te maken met het
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Grafiek 3: Uitvoerquote in procent van het BRP.

Bron: INR. 
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hoge expansieritme van de tweede helft van de jaren tachtig te evenaren. De

zwakte van de Duitse economie, de belangrijkste handelspartner van Vlaanderen,

speelde daarbij een belangrijke rol.

Voor het overige veranderde er in de jaren negentig weinig aan het regionale

groeipatroon: in Vlaanderen bleven de groei van de productie en van de uitvoer

beter scoren dan in de twee andere gewesten. In de drie gewesten ging de

arbeidsuitstoot onverminderd voort maar bereikte naar het einde van dit laatste

decennium van de vorige eeuw in Wallonië wel stilaan een bodem. Daardoor

groeide de arbeidsproductiviteit in de Waalse industrie in die jaren opnieuw trager

dan in de Vlaamse wat – gegeven de ongeveer identieke loonstijgingen – ook het

bestaande verschil in de industriële rendabiliteit verder deed oplopen.

1998 …: Meer gelijklopende, lage groei

De meest recente periode begon met een reële groei die in Wallonië duidelijk

hoger lag dan in Vlaanderen. Maar na 1998 hervielen beide regio’s in het tra-

ditionele patroon, met Vlaanderen telkens als de sterkere groeier. Over de volledige

periode sloten de regionale groeiprestaties toch dichter bij elkaar aan dan in

vroegere periodes. De regio’s werden getroffen door de internationale conjunctuur-

verzwakking in 2001 en zetten sindsdien nagenoeg simultaan een aarzelend herstel

in. Voor de periode 1989-2003 – de laatste door het INR gepubliceerde regionale

groeicijfers slaan op 2003 – tekenden zowel Vlaanderen als Brussel voor een

jaarlijkse gemiddelde groei van 2 % tegenover 1,6 % in Wallonië.

De conjunctuurindicatoren van de NBB suggereren dat Vlaanderen en Wallonië

sinds 2003 een vrij gelijkaardige ontwikkeling doormaakten. Samen met de al

beschikbare nationale groeicijfers impliceren deze indicatoren zowel voor
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Vlaanderen als voor Wallonië een hogere groei in 2004, terwijl 2005 somberder oogt.

Het groeiverschil wordt ook weerspiegeld op de arbeidsmarkt. Tussen 1995 en

2003 nam de werkgelegenheid in Vlaanderen met bijna 9 % toe terwijl die groei

in Wallonië beperkt bleef tot 6,5 %. Overigens sputterde de jobmotor in de drie

gewesten vanaf 2001. De statistieken van het aantal werkzoekenden illustreren

dat 2004 aarzelende beterschap bracht, waarbij Vlaanderen wat achterop hinkte.

Structureel blijft de Vlaamse arbeidsmarkt niettemin opmerkelijk gezonder dan de

Waalse.
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2.3. Werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid

De verschillen in economische groei tussen de gewesten, zoals hiervoor geschetst,

hebben natuurlijk ook hun weerslag op onder meer de werkgelegenheidsgraad en

de werkloosheid. Een en ander moge blijken uit de hiernavolgende cijfers die een

goed historisch overzicht geven dat aansluit bij het eerder aangegeven overzicht

van de economische ontwikkeling in de gewesten.

Tabel 16: 

De evolutie van de arbeidsmarkt in de Belgische gewesten 1955-2004.

Zie hiernaast.

(1) Cijfers voor 2003 i.p.v. 2004.
(2) Cijfers voor 2004: raming. Een negatief cijfer duidt hier op inkomende pendel en omgekeerd.
Bron: INR, Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en eigen berekeningen.

Ter verduidelijking bij de cijfers:

- Bevolking op actieve leeftijd = bevolking tussen 15 en 65 jaar.

- Werkgelegenheidsgraad = werkende beroepsbevolking in % van de bevolking

op actieve leeftijd.

- Werkloosheidsgraad = niet-werkende werkzoekenden in verhouding tot de

beroepsbevolking.

- Participatiegraad = percentage van de bevolking op actieve leeftijd dat zich

effectief aanbiedt op de arbeidsmarkt.

- Afhankelijkheidsgraad = aantal personen < 15 jaar en > 65 jaar in verhouding

tot de bevolking op actieve leeftijd.
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Bevolking 
op 

actieve
leeftijd

(1955=100)

Netto 
pendel 

en grens-
arbeid 

(2) 

(in % van
werkende
beroeps-

bevolking)

Werk-
gelegen-

heidsgraad

(in %)

Werkloos-
heidsgraad 

(1)

(in %)

Participatie
graad
(1)

(in %)

Afhankelijk-
heidsgraad 

(1)

(in %)

Arbeids-
productivi-

teit
totale

economie
(1)

(België =
100)

Vlaanderen

1955 100,0 100,0 100,0 100,0 0,1 61,3 4,1 63,9 33,5 86,7

1973 238,7 114,7 109,3 115,6 0,1 64,8 3,0 66,1 36,6 94,7

1981 284,3 118,0 117,5 115,5 0,1 60,2 10,1 67,0 33,8 95,3

1989 358,4 119,8 122,5 121,0 0,1 60,5 7,5 65,4 32,0 97,9

1997 420,9 123,5 123,8 124,4 0,1 61,5 9,0 67,7 33,3 99,5

2004 474,5 125,9 124,7 133,0 0,1 64,0 7,4 70,7 34,1 99,7

Wallonië

1955 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 56,7 1,9 57,8 34,2 98,4

1973 175,8 103,7 99,2 105,5 0,1 60,3 3,6 62,6 37,1 92,1

1981 200,4 105,3 104,0 100,3 0,1 54,7 11,9 62,1 35,1 93,0

1989 225,5 105,5 106,6 101,1 0,1 53,8 13,6 62,2 33,6 90,4

1997 250,1 108,3 106,8 103,2 0,1 54,8 17,6 66,5 35,1 88,6

2004 275,1 110,2 109,0 108,8 0,1 55,5 16,5 68,3 35,2 87,6

Brussel

1955 100,0 100,0 100,0 100,0 -0,2 72,6 3,1 74,9 30,1 138,8

1973 190,9 109,4 101,0 85,6 -0,4 61,5 2,3 63,0 35,5 127,2

1981 202,2 102,3 95,4 74,0 -0,4 56,3 11,3 63,5 34,8 125,8

1989 223,2 99,2 92,9 70,7 -0,4 55,3 11,9 62,8 34,6 122,9

1997 238,1 97,3 90,7 67,3 -0,5 53,8 18,8 66,3 34,9 121,3

2004 268,7 102,3 96,8 71,8 -0,5 55,4 19,2 67,2 34,0 122,0

BRP
in vaste
prijzen

(1955=100)

Totale
bevolking

(1955=100)

Werk-
gelegen-

heid totale 
economie

(1955=100)
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Uit tabel 17 kunnen we opmaken dat de uiteenlopende ontwikkeling van de werk-

loosheid niet ligt in de afwijkende ontwikkeling van het arbeidsaanbod. In Vlaanderen

steeg de bevolking op arbeidsleeftijd wel sterker dan in Wallonië (+ 6,8 % tegenover

+ 4,6 %) maar de participatiegraad (het deel van de bevolking op beroepsleeftijd dat

zich effectief aanbiedt op de arbeidsmarkt) steeg in Wallonië sterker, zij het vanaf een

lager niveau in 1980. Daardoor was de evolutie van het arbeidsaanbod nagenoeg

gelijklopend.

Tabel 17: Determinanten van de regionale werkloosheidsuitkering 

(in ‘000 tenzij anders aangeduid).

Bron: NIS, RVA, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Vlaanderen Wallonië

1980 2003 % 1980 2003 %

Bevolking op arbeidsleeftijd 3.702 3.952 +6,8 2.087 2.184 +4,6

Participatiegraad (in %) 67,2 70,7 +3,5 62,6 68,3 +5,7

Beroepsbevolking 2.489 2.796 +12,3 1.307 1.492 +14,2

Regionale werkgelegenheid 2.066 2.378 +15,1 1.061 1.106 +4,2

Nettopendel -222 -210 -5,4 -117 -140 +19,7

Werkende beroepsbevolking 2.288 2.586 +13,0 1.178 1.244 +5,6

Werkgelegenheidsgraad (%) 61,8 65,5 +3,7 56,4 57,0 +0,6

Werkloosheid 202 208 +3,0 130 246 +89,2

Werkloosheidsgraad (%) 8,1 7,4 -0,7 9,9 16,5 +6,6
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Naar leeftijd, onderwijsniveau en werkloosheidsduur zien de arbeidsindicatoren er

als volgt uit:

Tabel 18: Arbeidsindicatoren volgens leeftijd en scholingsgraad, 2003 ( in %).

(1) Het aandeel van de werklozen in de beroepsbevolking.
(2) De verhouding tussen het aantal werkenden en de bevolking op arbeidsleeftijd.
Bron: Steunpunt WAV.

Een en ander toont aan dat Wallonië minder goed scoort als het om jeugdwerk-

loosheid gaat. Het Waalse gewest doet nochtans extra inspanningen. Ongeveer 70 %

van de jonge werklozen krijgt binnen de zes maanden een persoonlijk actieplan

aangeboden; in Vlaanderen is dat maar 5 %. Toch blijft 40 % van de Waalse

jongeren langdurig werkloos, in Vlaanderen 13 %.

Vlaanderen heeft het dan weer moeilijk om zijn oudere bevolking aan het werk te

houden. Het scoort wat de 50-64-jarigen betreft niet slechter dan Wallonië maar,

samen met Wallonië, wel aanzienlijk minder goed dan de EU-15.

Indien we kijken naar de 55-64-jarigen dan stellen we vast dat in de jaren

negentig Vlaanderen bedroevend laag scoorde met een werkgelegenheidsgraad

van amper 22 %. Ook al verbeterde dat cijfer tot 25,6 % in 2002 en tot bijna 30 %

in 2004, het bijft beneden het EU-gemiddelde ad ongeveer 40 %.

Werkloosheidsgraad (1) Werkgelegenheidsgraad (2)

Vlaanderen Wallonië EU-15 Vlaanderen Wallonië EU-15

15-24 jaar 15,5 31,7 15,4 32,6 20,8 39,7

25-49 jaar 4,9 9,9 7,4 83,2 74,0 78,1

50-64 jaar 3,3 4,2 6,2 42,1 42,0 52,9

Laaggeschoold 6,5 12,1 10,1 52,0 45,7 55,7

Middengeschoold 4,3 9,2 7,0 76,2 69,4 74,2

Hooggeschoold 2,4 4,1 4,7 85,1 82,5 84,0
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In 2003 bedroeg het Vlaamse aandeel in het aantal bruggepensioneerden 67,0 %,

het aandeel van Wallonië bedroeg 28,7 %. Het Vlaamse aandeel in het totale pakket

zogenoemde arbeidsmarktuitgaven zoals werkloosheidsvergoeding, brugpensioen,

loopbaanonderbreking en andere bedroeg in 2003 50,7 %, wat ruim 7 % minder

is dan het Vlaamse bevolkingsaandeel. Het Waalse aandeel in deze RVA-uitgaven

beliep daarentegen 38,3 % bij een bevolkingsaandeel van 32,5 %.

De Waalse werkloosheid draagt sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige

eeuw alle kenmerken van “hysteresis”: de werkloosheid neemt toe in een periode

van laagconjunctuur maar blijft in de volgende periode van herstel boven het

niveau van de vorige periode van conjunctuurherstel.

Grafiek 4: Werkloosheidsgraad (niet-werkende werkzoekenden) in % van

de beroepsbevolking.

Bron: INR, RVA en Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Binnen de EU-15 kennen alleen Duitsland en Italië een even grote dispariteit inzake

werkloosheid als België10. Maar ook binnen het Waalse gewest zijn de verschillen

zeer opvallend. In 2004 was de afstand tussen de “best” presterende provincie
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10 Aldus Jan Smets, Directeur van de Nationale Bank, naar aanleiding van de Werkgelegenheidsconferentie in
oktober 2003.



Waals Brabant (12,5 % werkloosheid) en de minst goed “werkende” provincie

Henegouwen (24,1 % werkloosheid) niet minder dan 11,6 procentpunten. In

Vlaanderen lag tussen de provincie met de hoogste werkloosheidsscore (Limburg:

10,4 %) en met de laagste (Vlaams Brabant: 6,3 %) 4,1 procentpunten verschil.

Het verhaal over de groeiverschillen en de uiteenlopende arbeidsmarkten in de twee

grote gewesten is duidelijk. Daar waar Vlaanderen in de tweede helft van de vorige

eeuw, dankzij onder meer zijn arbeidsreserve, slaagde in een “nieuwe industrialise-

ring”, kon Wallonië geen gelijkaardige stap zetten. Noch meteen, noch in de loop van

de volgende decennia. Bij dit achterblijven van Wallonië hebben ongetwijfeld allerlei

redenen meegespeeld zoals een zich te sterk verlaten op de overheid en een door

de overheid en de sociale partners in stand gehouden unitair loonbeleid.

In principe hadden de verschillen tussen Wallonië en Vlaanderen na verloop van

tijd moeten worden afgevlakt of weggewerkt door ofwel de mobiliteit van arbeid

en kapitaal, ofwel door uiteenlopende loonontwikkelingen. De werkelijkheid leert

dat het niet zo liep.

Van arbeidsmobiliteit tussen Vlaanderen en Wallonië is amper sprake: bijna 90 %

van de pendel gaat richting Brussel. Tussen het Vlaamse en het Waalse gewest is

die pendel sinds 1980 blijven hangen op ongeveer 1 % van de beroepsbevolking

en is dus verwaarloosbaar. Er gaan zelfs meer Vlamingen en ook Walen naar het

buitenland werken dan dat ze voor hun job de binnenlandse taalgrens oversteken.

Is het die taalbarrière die hen tegenhoudt of zijn er onvoldoende stimuli? Ooit liep

het wel gans anders maar dan zo goed als uitsluitend van Vlaanderen naar

Wallonië11.

62

11 In zijn boek “Afscheid van Magritte”, Meulenhof/Manteau, Antwerpen, 2004, 204 blz., schrijft journalist Guido
Fonteyn over de Vlaamse uittocht naar Wallonië verrassende en boeiende bladzijden. In een interview op Radio
1 eind 2004 schatte hij de emigratie van Vlaanderen naar Wallonië op ongeveer 1 miljoen. Meer uit het verle-
den maar terzake nog altijd leerrijk is de studie van G. Jacquemyns, Histoire de la Crise économique des Flandres
1845-1859, Brussel, 1928.



De verschillen tussen de gewesten vertalen zich niet in een duidelijk uiteenlopende

evolutie van de lonen. In Vlaanderen zijn de loonkosten per eenheid product lager

dan in Wallonië dankzij een sterkere stijging van de productiviteit. Gezien de hogere

werkloosheid in het Waalse landsdeel zouden de loonkosten er relatief lager moeten

liggen dan in Vlaanderen.

Zoals uit de volgende tabel 19 blijkt is deze anomalie in de periode 1995-2001

enigszins afgezwakt.

Het privé-kapitaal werd nooit op een overtuigende wijze aangemoedigd om in

Wallonië te investeren. Het sociale klimaat was nooit bepaald aantrekkelijk, te veel

werknemers vonden een stabieler job bij de overheid en het kostenvoordeel dat

de investeringen had kunnen aantrekken was er niet. Zoals hierna aangetoond was

er veeleer een kostenhandicap.
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Tabel 19: Arbeidsproductiviteit, loonkosten per werknemer en gecorri-

geerd loonaandeel in de Belgische gewesten, 1995-2001.

(1) Bedrijvensector = Industrie + Productie en distributie van elektriciteit, gas en water + Bouwnijverheid + Groothandel,
kleinhandel en reparatie + Hotels en restaurants + Vervoer en communicatie + Financiële instellingen + Exploitatie van
en handel in onroerend goed en zakelijke dienstverleningen + Indirect gemeten diensten van financiële intermediators. 

(2) Werkenden = werknemers + zelfstandigen
Bron: INR, Regionale rekeningen.
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1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Bedrijvensector (1) 1995 2001
Wijziging tussen

1995 en 2001 (%)

Vlaanderen

Arbeidsproductiviteit (=toegevoegde waarde per werkende(2)) (in EUR)(A) 53.691 62.820 17,0

Loonkosten per werknemer (in EUR)(B) 34.337 40.205 17,1

Loonaandeel (in %) = (B) / (A) 64,0 64,0

Arbeidsproductiviteit (in % van het Waalse niveau) 110,7 111,0

Loonkosten per werknemer (in % van het Waalse niveau) 106,4 109,1

Loonkosten per eenheid product (in % van het Waalse niveau) 96,1 98,3

Wallonië

Arbeidsproductiviteit (=toegevoegde waarde per werkende(2)) (in EUR)(A) 48.497 56.608 16,7

Loonkosten per werknemer (in EUR)(B) 32.270 36.840 14,2

Loonaandeel (in %) = (B) / (A) 66,5 65,1

Arbeidsproductiviteit (in % van het Waalse niveau) 100,0 100,0

Loonkosten per werknemer (in % van het Waalse niveau) 100,0 100,0

Loonkosten per eenheid product (in % van het Waalse niveau) 100,0 100,0

Brussel

Arbeidsproductiviteit (=toegevoegde waarde per werkende(2)) (in EUR)(A) 64.172 76.867 19,8

Loonkosten per werknemer (in EUR)(B) 42.612 50.339 18,1

Loonaandeel (in %) = (B) / (A) 66,4 65,5

Arbeidsproductiviteit (in % van het Waalse niveau) 132,3 135,8

Loonkosten per werknemer (in % van het Waalse niveau) 132,0 136,6

Loonkosten per eenheid product (in % van het Waalse niveau) 99,8 100,6



Onderstaande grafiek 5 geeft hetzelfde beeld, ook over een langere periode.

Grafiek 5: Niveau van de arbeidsproductiviteit in Wallonië in vergelijking

met Vlaanderen (Vlaanderen = 100, verwerkende nijverheid).

Bron:
(1) Toegevoegde waarde o.b.v. ESER 1979-cijfers (INR), loonkosten en aantal werknemers o.b.v. NIS-cijfers. 
(1) Toegevoegde waarde, loonkosten en aantal werknemers o.b.v. ESER 1995-cijfers (INR). Productiviteit 1995-2003;

loonkosten 1995-2002.

Volgens sommigen wordt het verschil in productiviteit sterk beïnvloed door het

verschil in sectorale samenstelling van de verwerkende nijverheid in Wallonië en

Vlaanderen. Dat is een mogelijke verklaring, alleen zouden die verschillen zich dan

wel moeten vertalen in grotere nominale loonverschillen.

Dat binnen diezelfde economische en sociale unie de regio met veruit de hoogste

werkloosheid en de laagste werkgelegenheidsgraad eerder een kostenhandicap heeft

dan een kostenvoordeel, en dit over een lange periode, is in principe ongehoord.

Deze situatie heeft zoniet alles, dan toch zeer veel te maken met de omstandigheid

dat het collectief loonoverleg op Belgisch federaal niveau wordt georganiseerd.

Daar wordt sinds ettelijke jaren een norm van loonstijgingen vastgelegd die “als

maximum geldt en als minimum wordt gehanteerd”.
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Dat de vakbonden vasthouden aan dat centraal overleg is nog begrijpelijk: zij hebben

eerder een hekel aan de principes van de vrije markt, zeker wanneer het over de

prijs van de arbeid, het loon van hun leden, gaat. Van de andere partners in het

centraal loonoverleg (de werkgevers en de – federale – overheid) is dat minder

begrijpelijk. Het reeds eerder aangehaald behoud van “zoveel mogelijk België” en

van de prerogatieven van sommige op nationaal vlak georganiseerde sociale partners

zullen er ongetwijfeld mee te maken hebben. Daarenboven wordt een, op basis

van verschillen in vraag en aanbod, regionaal gedifferentieerd loonbeleid in onze

sociaal-maatschappelijke cultuur waarschijnlijk te liberaal geacht.

Een en ander kan zeer respectabel en begrijpelijk zijn. Maar kan dat respect overeind

blijven als we de resultaten zien van dat beleid:

-  een werkloosheid die in 3 van de 5 provincies van Wallonië nagenoeg aan-

houdend 20 % bedraagt;

- een “verborgen” werkloosheid van ongeveer 10 % onder de vorm van te aan-

zienlijke tewerkstelling in de publieke sector in Wallonië;

- een aanhoudende afhankelijkheid van Wallonië van financiële transfers vanuit

Vlaanderen en in zekere mate vanuit Europa.

Tot nu toe blijft een meer gedifferentieerd loonbeleid steken in louter academische

reflecties. Onder andere die van Professor Konings, K.U. Leuven12 die voorhoudt

dat een verlaging van de loonlasten met 1 % op termijn ook een toename van de

vraag naar arbeid met 1 % kan uitlokken. Een verlaging van de loonlast voor

ongeschoolde arbeid zou een relatief hoger effect hebben op de vraag.

Recenter waren er de ophefmakende verklaringen van drie Waalse professoren

waaronder Professor Michel Mignolet, Université de Namur, die wees op het geringe
12 Jozef Konings, K.U.Leuven: Loonkosten en jobcreatie: regionale en sectorale verschillen, VKW Metena Beleidsnota

nr. 5, maart 2005, 29 blz..
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loonverschil ad 4 % tussen Vlaanderen en Wallonië en er voor pleitte om van

Wallonië een soort lageloonzone te maken ten opzichte van Vlaanderen13.

In België is hoe dan ook geen sprake van een goed aangepast en voor elkeen billijk

werkgelegenheidsbeleid. Daarvoor moeten we deels op het federale en deels op

het gewestelijke vlak terecht. Federaal wordt de nadruk gelegd op onder meer het

terugschroeven van de lasten op arbeid, een soepele arbeidsorganisatie, enz. terwijl

de gewesten zich moeten beperken tot preventieve werkgelegenheidsmaatregelen

zoals onderwijs, vorming en begeleiding.

Dat het tot vandaag gevoerde federaal werkgelegenheidsbeleid niet werkt, blijkt

uit talrijke voorbeelden. Twee daarvan, het zogenaamde “Rosetta-plan” en de

invoering van de dienstencheques worden beschreven in de kadertekst,

“Wanordelijk bestuur in het federale België”, bladzijde 107.

In 2003 resulteerde de controle op de werklozen in de aangifte van precies geteld

1 Waalse werkloze wegens werkweigering tegenover de 318 Vlaamse werkwei-

geraars opgelijst door de VDAB. Toen die evolutie zich ook doorzette in 200414

bleek uiteindelijk dat de Waalse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Forem) geen

individuele en verplichtende werkaanbiedingen wilde doen en zich beperkte tot

het globaal afficheren van werkmogelijkheden. Wie geen individuele aanbieding

krijgt kan er natuurlijk ook geen weigeren. Nadat een aantal Vlaamse politici de

verschillende behandeling van Vlaamse en Waalse werklozen laakte, werd een

overeenkomst afgesloten tussen de federale en de regionale ministers van Werk

volgens welke Forem vanaf 1 juli 2005 ook individuele aanbiedingen zou overmaken

aan langdurig werklozen.

13 Echo’s van een wetenschappelijk colloquium d.d. 17 mei 2005 waarover onder meer werd gerapporteerd in Le Soir
en De Standaard van 20 mei 2005, blz. 9.

14 Het Laatste Nieuws, 8 april 2005, citeert Mevrouw Greta D’Hondt, CD&V: “In de eerste helft van vorig jaar is niet
één Waalse werkloze geschorst wegens werkweigering”.



2.4. De demografische evolutie: de vergrijzing

De vergrijzing is het onstuitbare gevolg van twee sinds lang aanwezige ontwikke-

lingen in de West-Europese maatschappij: de daling van het geboortecijfer15 en de

verlenging van de levensduur16.

Zoals tabel 20 hierna illustreert, treft het verouderingsfenomeen niet alle Europese

landen even sterk.

Tabel 20: Evolutie in procentpunten van het aantal ouderen (+ 65) in

verhouding tot het aantal potentieel actieve 15- tot 64-jarigen over 2000-

2030 in de EU.

Ter verduidelijking: de tabel geeft voor bijvoorbeeld België aan dat het aantal 65-

plussers in verhouding tot de 15 tot 64-jarigen zal stijgen met 17,4 procentpunten

of van 25,2 % tot 42,6 %.

Ook op dit vlak is er binnen België een uiteenlopende evolutie. De veroudering

zet zich sneller door in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel. Tot in de tweede

helft van de jaren negentig van de vorige eeuw was Vlaanderen het gewest met

de jongste bevolking. Dat is veranderd. In 2004 bedroeg de gemiddelde leeftijd in

Vlaanderen 40,5 jaar tegen 39,4 jaar in Wallonië en 38,4 jaar in Brussel. 
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15 Reeds sinds begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw volstaat in de EU-15 het aantal kinderen per vrouw
niet meer om de bevolking op peil te houden.

16 De levensverwachting bij de geboorte in de EU-15 zou oplopen tot ± 80 in 2025 en tot ± 82 in 2050.

2000 2010 2020 2030

Vlaanderen 25,6 28,1 34,2 43,7

Wallonië 25,9 25,2 31,3 38,5

België 25,2 26,1 32,6 42,6

EU-15 23,4 26,0 32,0 40,4

EU-25 22,8 25,4 30,9 39,1
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Sinds 2002 is het aantal min 15-jarigen in Vlaanderen kleiner dan het aantal

65-plussers. Wallonië zal slechts rond 2012 dat stadium bereiken.

De hiernavolgende grafieken geven goed het verschil weer tussen de demografische

vooruitzichten voor Vlaanderen en voor de andere gewesten.

Grafiek 6: Aandeel 60-plussers in de totale bevolking 2004-2030 (in %).

Bron: NIS, bevolkingsvooruitzichten 2000-2050.

Grafiek 7: Ontwikkeling van de bevolking op actieve leeftijd 

(15 tot 64 jaar, 1985 = 100).

Bron: NIS, bevolkingsvooruitzichten 2000-2050.
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Zoals de grafiek illustreert zal het potentiële arbeidsaanbod dalen na een piek rond

2010. Het potentiële arbeidsaanbod wordt bepaald door het aantal 15-64-jarigen.

Dat is de “bevolking op arbeidsleeftijd”. Tot 2010 zal die groep nog toenemen.

Sinds een tweetal jaren neemt vooral in het Waalse landsdeel dat potentieel in

absolute aantallen sneller toe dan in de voorafgaande 15 jaar.

De recente versnelling is deels toe te schrijven aan de regularisatie van de “mensen

zonder papieren”. Het ging daarbij om ongeveer 30.000 mannen en vrouwen tussen

15 en 64 jaar in de periode 2000 - 2003. Tot 2010 zal de groei van de bevolking

op arbeidsleeftijd in Vlaanderen 0,9 % bedragen, in Wallonië 2,7 %.

In de mate dat de babyboomgeneraties de officiële pensioenleeftijd bereiken, zal

de bevolking op arbeidsleeftijd na 2010 beginnen dalen. Er zullen met andere

woorden op dat ogenblik meer ouderen uitstromen dan er jongeren bijkomen.

Door de relatief sterkere vergrijzing zal de daling in Vlaanderen oplopen tot 16,9 %

tussen 2010 en 2050 in vergelijking met een vermindering met 10,6 % in

Wallonië.

Grafiek 8: Afhankelijkheidsgraad (de verhouding in % van de -15-jarigen

én de 65-plussers tot de leeftijdsgroep van de 15-64-jarigen).

Bron: NIS, bevolkingsvooruitzichten 2000-2050.
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De stijging van de afhankelijkheidsgraad die hierboven wordt weergegeven is een

van de markantste gevolgen van de veroudering. Daar waar thans elke 100 poten-

tieel actieven tussen 15 en 64 jaar moeten zorgen voor “maar” iets meer dan 50

“afhankelijken” (personen die niet werken) zal dat aantal oplopen tot om en bij

65 in 2030.

De globale bevolking zou over de periode tot 2050 nog stijgen en per gewest als

volgt evolueren.

Grafiek 9: Bevolkingsevolutie 1990-2050 (1990 = 100).

Bron: NIS, bevolkingsvooruitzichten 2000-2050.

De verdeling van de bevolking over de gewesten zou dan als volgt worden:

Verdeling 2004 Verdeling 2050

Vlaanderen 57,9 % 55,4 %

Wallonië 32,5 % 34,5 %

Brussel Hoofdstedelijk Gewest 9,6 % 10,1 %
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Aan de basis van deze verwachte evolutie liggen wel een aantal veronderstellingen

inzake immigratie, die vooral voor Brussel belangrijk zijn. Zie terzake de kadertekst

“Enkele aspecten van de vergrijzing nader bekeken “ bij dit hoofdstuk.

Tot dusver de louter demografische aspecten van de veroudering van de bevolking.

Belangrijk zijn vanzelfsprekend ook de sociaal-economische aspecten ervan.

Opdat, ondanks de daling van het aantal actieven, de welvaart zou kunnen in

stand worden gehouden en, bij voorkeur, nog zou groeien, zijn er geen mirakel-

oplossingen. Enkel de verhoging van de werkgelegenheidsgraad en van de

arbeidsproductiviteit kunnen daar in principe voor zorgen. Dat België een lage

werkgelegenheidsgraad kent met dus ruimte om te stijgen is misschien “mooi

meegenomen”. De gehandhaafde of – bij voorkeur – gestegen welvaart zal de

onvermijdelijk stijgende kosten van de sociale bescherming en vooral van de

pensioenen en de gezondheidszorg moeten dragen.

De Studiecommissie voor de Vergrijzing, onderdeel van de Hoge Raad voor

Financiën, maakt jaarlijks schattingen inzake de kosten van de vergrijzing op korte

en lange termijn. In zijn laatste verslag17 komen de berekeningen van de

Studiecommissie uit op sociale uitgaven van de overheid die in 2030 3,6 % meer

van het Bruto Binnenlands Product zullen bedragen dan in 2004. Of met andere

woorden, al het andere gelijkblijvend en vertrekkend van het huidig budget in

evenwicht, zal het budgettair tekort in dat jaar 3,6 % bedragen. Of daar waar in

2004 de sociale uitgaven (pensioenen, gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen,

kinderbijslag en dergelijke) 23,7 % van het BBP opslorpten, zal dat in 2030

27,3 % zijn. Dit op voorwaarde dat de Belgische economie en voornamelijk de

arbeidsproductiviteit en de werkgelegenheidsgraad evolueren conform de hypo-

thesen die de Studiecommissie daaromtrent hanteert.

17 Hoge Raad voor Financiën, Studiecommissie voor de Vergrijzing. Jaarlijks verslag, mei 2005, 176 blz.
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Die veronderstellingen zijn tamelijk optimistisch. Indien in 2030 het BBP 5 %

lager zou zijn en de sociale uitgaven zich zouden handhaven op het door de

Studiecommissie vooropgesteld niveau, dan zouden die uitgaven 28,7 % van het BBP

bedragen. Vertrekkend van een budgettair evenwicht zou het overheidstekort dan

oplopen, niet tot 3,6 % maar tot 5 % van het BBP. Over die uitgangspunten van de

Studiecommissie en andere aspecten van de vergrijzing zie ook de kadertekst hierbij.

Dat 2030 nog veraf is, is een magere troost. Enerzijds zal het effect van de ver-

grijzing zich al geleidelijk laten voelen vanaf 2010, anderzijds maakt het weinig

uit dat 2030 nog veraf is Voor een land als België met een hoge overheidsschuld,

een hoge belastingdruk en lage pensioenreserves18 is het vergrijzingsprobleem zo

omvangrijk dat het zijn schaduw reeds tot vandaag vooruitwerpt. Overigens stopt

de vergrijzing niet in 2030 maar zet ze zich door tot 2050.

Er wordt wel eens beweerd dat de relatief snellere veroudering van Vlaanderen de

financiële transfers van Vlaanderen naar Wallonië zal doen omkeren. Tegen 2030

zal het aantal potentieel actieven in Vlaanderen inderdaad dalen met ongeveer 10 %.

Het aantal ouderen (65-plussers) in verhouding tot het aantal potentieel actieven

van 20 tot 59 jaar zal uiteindelijk noemenswaardig verschillen in de beide deelge-

bieden (zie kadertekst). Mede doordat arbeidsproductiviteit en werkgelegenheids-

graad een belangrijker rol spelen dan het aantal – potentieel – actieven is de kans

op een ommekeer van de transfers echter verwaarloosbaar klein. Zie terzake de

simulaties in hoofdstuk 3.4., “Te belangrijke en niet-efficiënte financiële transfers van

Vlaanderen naar Wallonië en Brussel” vanaf bladzijde 132.

De uitdaging die voor Vlaanderen uitgaat van de vergrijzing is er natuurlijk niet

kleiner om. Het is een schot voor de boeg van het welvarende Vlaams economisch

schip en een reden voor kapiteins en matrozen om alle hens aan dek te roepen.

18 Zie hierover meer in hoofdstuk 3.4.
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Enkele aspecten van de vergrijzing nader bekeken

1. De evolutie van de bevolking (diverse bronnen – zie voetnoten)

1.1. Evolutie van de totale bevolking:

De Belgische bevolking zou over de periode 2000-2030-2050 nog stijgen:

2000: 10.280.670

2030: 10.894.268 + 6,0 %

2050: 10.952.581 + 0,5 % t.o.v. 2030

Deze evolutie zou de resultante zijn van:

- een lichte verhoging van de vruchtbaarheidsgraad;

- een verlenging van de levensverwachting bij de geboorte:

2003 2030 2050

mannen 75,06 80,96 83,90

vrouwen 81,53 86,43 88,88

- Een positief immigratiesaldo: “Geleidelijk aan zal het natuurlijk saldo negatief

worden: tegen 2026 zal het aantal sterfgevallen hoger liggen dan het aantal

geboorten. Zonder immigratie zou de bevolking dus afnemen. Er werd echter

rekening gehouden met het positieve migratiesaldo ten belope van 18.000

eenheden in 2000, waarvan wordt aangenomen dat het in de periode 2000-

2050 amper zal variëren; dat migratiesaldo zou de daling van het natuurlijk

saldo compenseren tot 2043”. (1)
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1.2. Evolutie van de bevolking van de Belgische gewesten met en zonder

immigratie :

Vlaanderen Wallonië Brussel Totaal

2000 5.960.772 3.352.632 967.266 10.280.670

% 58,0 32,6 9,4 100,0

2030 excl. immigratie 6.028.315 3.568.306 799.652 10.396.273

immigratie 146.915 87.650 263.450 498.015

2030 totaal 6.175.230 3.655.956 1.063.102 10.894.288

% 56,7 33,6 9,7 100,0

2050 excl. immigratie 5.824.068 3.628.806 665.566 10.118.440

immigratie 246.250 147.095 440.796 834.141

2050 totaal 6.070.318 3.775.901 1.106.362 10.952.581

% 55,4 34,5 10,1 100,0

Bevolk. excl. immigratie

(wijziging t.o.v. 2000) - 136.704 + 276.174 - 301.660 - 162,190

De cijfers inzake immigratie zijn gebaseerd op de bovenvermelde 18.000 per jaar,

rekening houdend met een normaal sterftecijfer. De spreiding ervan over de

gewesten is gebaseerd op de cijfers terzake vervat in het verslag van de

Kamercommissie. De totalen zijn deze ter beschikking gesteld door de Federale

Overheidsdienst Economie. De cijfers inzake de immigratie zijn cumulatieve cijfers

over de periode 2000-2030-2050. Voornamelijk de Brusselse bevolking wordt op

peil gehouden dankzij een belangrijke immigratie.
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2. De evolutie van het aantal inwoners van meer dan 65 jaar in de

Belgische gewesten

Deze evolutie is vooral van belang voor de invloed die ervan uitgaat op de ont-

wikkeling van de kosten voor sociale voorzieningen.

Evolutie van aantal inwoners ouder dan 65 jaar:

2000 2010 2020 2030 2040 2050

Vlaanderen 1.008.641 1.126.760 1.332.125 1.600.777 1.712.203 1.710.487

Wallonië 558.621 574.014 703.236 847.695 927.586 954.535

Brussel 160.004 154.090 169.837 198.661 222.156 234.302

Indexen

Vlaanderen 100 111,71 132,07 158,71 169,75 169,58

Wallonië 100 102,75 125,89 151,75 166,05 170,87

Brussel 100 96,30 106,15 124,16 138,84 146,44

Op korte termijn stijgt het aantal 65-plussers in Vlaanderen beduidend sterker.

Vervolgens is de evolutie vrij gelijklopend.

Als we het aantal 65-plussers stellen tegenover het aantal potentieel actieven tussen

20 en 59 jaar (een realistischer benadering dan het aantal 15-64-jarigen) dan

geeft dit de volgende “afhankelijkheidsgraad” (in %):

2000 2010 2020 2030 2040 2050

Vlaanderen 30,8 34,4 42,5 54,5 59,8 61,0

Wallonië 30,6 31,1 38,8 47,8 52,1 53,5

Brussel 29,8 27,5 29,6 34,7 38,5 40,4
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3. De economische uitgangspunten van de “Studiecommissie voor de

vergrijzing”(SCvV)

De Studiecommissie gaat ervan uit dat:

- de arbeidsproductiviteit zou toenemen met 1,75 % per jaar;

- de werkgelegenheidsgraad zou stijgen tot 67,6 % in 2030;

- de structurele werkloosheidsgraad in 2030 7,5 % zou bedragen;

- de welvaartsaanpassingen van de sociale uitkeringen beperkt zouden blijven

tot 0,5 % per jaar (de Studiecommissie berekent ook een scenario zonder wel-

vaartsaanpassing).

De hypothesen van de Studiecommissie zijn vrij optimistisch omdat:

- De verwachte economische groei ad 2 % relatief hoog is: recent waarschuwde

de OESO (2) voor een verlaging van de potentiële groei in de EU van 2 % in

2005-2010 tot 1,25 % in 2010-2020 en tot 1 % in het daarop volgend decen-

nium tenzij de nodige maatregelen worden genomen om de functionering van

de arbeidsmarkt te verbeteren … en de OESO voegde er meteen een grafiek

aan toe waaruit blijkt dat de fiscale en parafiscale druk op arbeid in België ad

± 50 % het gemiddelde OESO-niveau ad ± 32 % ver overtreft.

Mede omdat onder andere de gemiddelde leeftijd bij uittreding uit de arbeids-

markt van een mannelijke werknemer in België 57,8 jaar is tegenover 60,9 jaar

in de EU-15, de gemiddelde actieve loopbaan bij ons 36,6 jaar duurt in plaats

van 41,1 in de EU-15 enzovoort lijkt in België een daling van de potentiële groei

meer waarschijnlijk dan in andere landen. Tenzij er in België drastischer sociaal-

economische maatregelen worden genomen dan elders. Maar meer dan

waarschijnlijk bestaat daarover nog lang geen sociale consensus in dit land.

- De verhoopte groei van de arbeidsproductiviteit is, zoals de Studiecommissie

zelf aangeeft, hoger dan in de periode 1980-2003 (1,45 %) en de huidige
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trend ad 1,5 %; opdat 1,75 haalbaar zou zijn is een aanzienlijke verhoging van

de productiviteit in de dienstensector noodzakelijk, een niet geringe opdracht.

- De Studiecommissie gaat ervan uit dat de kosten van de gezondheidszorg tussen

2010 en 2030 slechts met 2,8 % per jaar zullen toenemen. Een enigszins

merkwaardig laag cijfer in het licht van de veroudering van de bevolking en

de bijgevolg grotere behoefte aan medische zorgen. Ook in het licht van de

recente evolutie van die kosten die de Studiecommissie vooropstelt, + 3,9 %

per jaar over 1991-2000, + 4,7 % per jaar over 2001-2003, is een stijging met

2,8 % aan de lage kant.

- De aandacht voor hogere overheidsuitgaven voor onder meer gezondheidszorg

mag niet verhelen dat ook de private sector (de ondernemingen en de

huishoudens) zal geconfronteerd worden met bijkomende uitgaven. Voor de

gezondheidszorg schat de Studiecommissie die op 3,3 % van het BBP in 2030

tegenover 2,2 % in 2004 (in constante prijzen van 1998, zoals voorgaande

cijfers).

De Studiecommissie verheelt zelf niet, en die transparantie siert haar, dat haar

prognoses vatbaar zijn voor aanpassingen naar boven toe door de resultaten van

de vier rapporten die ze tot nog toe publiceerde op een rij te zetten.
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Tabel 21: Evolutie van de sociale uitgaven in 2000, 2010 en 2030 volgens

de vier rapporten sinds 2002 van de SCvV (in % van het BBP).

(1) Overheidsuitgaven voor gezondheidszorg omvatten de socialezekerheidsuitgaven, de uitgaven van de federale
overheid, van de gewesten en de lokale overheden.

(2) Voornamelijk arbeidsongevallen, beroepsziekten, bestaanszekerheid, Vlaamse Zorgverzekering.
Bron: Studiecommissie voor de Vergrijzing, Jaarverslag 2005, blz. 42.

4. Immigratie: de oplossing?

Er wordt wel eens geopperd dat “de immigratie het zal moeten oplossen”.

Toegegeven, het is een enigszins extreme benadering, maar ze illustreert goed de

beperking van de immigratie als middel om de vergrijzing op te vangen. De

Verenigde Naties berekenden namelijk in 2002 dat, om terug te keren tot de

gunstige demografische verhoudingen van 1950 (!) de EU een immigratie van 897

miljoen mensen zou moeten kunnen verwezenlijken en opvangen (3).

2000 2010 2030

Rapport
april
2002

Rapport
mei
2003

Rapport
april
2004

Rapport
mei
2005

Rapport
april
2002

Rapport
mei
2003

Rapport
april
2004

Rapport
mei
2005

Rapport
april
2002

Rapport
mei
2003

Rapport
april
2004

Rapport
mei
2005

Pensioenen 8,7 9,0 9,0 9,0 8,3 8,8 8,8 9,0 11,4 11,8 12,0 12,3

Gezondheidszorg(1) 6,2 6,2 6,3 6,2 6,9 7,2 7,8 7,9 8,2 8,7 9,3 0,5

Arbeidsonge-
geschiktheid

1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3

Werkloosheid 1,9 1,9 1,9 1,9 1,5 1,8 1,8 1,9 1,0 1,1 1,1 1,2

Brugpensioen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4

Kinderbijslag 1,8 1,7 1,7 1,7 1,4 1,4 1,4 1,5 1,2 1,2 1,2 1,3

Andere sociale
Uitgaven (2)

1,9 1,3 1,3 1,3 1,7 1,5 1,5 1,5 1,8 1,5 1,4 1,5

Totaal 22,2 21,8 21,8 21,7 21,4 22,6 23,1 23,5 25,3 26,0 26,7 27,3

p.m. personeels-
uitgaven onder-
wijs

4,3 4,2 4,2 4,2 3,8 4,0 4,0 4,0 3,7 3,8 3,8 3,8
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Dat cijfer kan enigszins concreter worden als we een gelijkaardige oefening maken

voor België en antwoorden op de vraag: hoeveel immigranten moet België

aantrekken opdat de verhouding tussen het aantal 65-plussers en de andere

bevolkingsgroepen, genoteerd in het jaar 2000, in 2030 of 2050 zou kunnen

gehandhaafd blijven?

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

0 - 19 2.416 1.396 2.272 3.695 1.423

20 - 64 6.134 3.544 5.975 9.381 3.406

65 + 1.730 1.000 2.647 2.647 -

Totalen 10.280 5.940 10.894 15.723 4.829

(a) Belangrijkste bevolkingsgroepen

(b) Cijfers NIS 2000 (in ‘000)

(c) Verhouding tussen de bevolkingsgroepen, aantal 65-plussers = 1

(d) Cijfers NIS 2030 (in ‘000)

(e) Aantal 0-19-jarigen en 20-64-jarigen om de verhoudingen in kolom (c) te behouden

in 2030 en de totale bevolking dan in 2030.

(f) Vereiste immigratie in leeftijdsgroepen 0-19 en 20-64 en in totaal (in ‘000)

Voeren we dezelfde berekeningen uit op basis van de NIS-vooruitzichten voor 2050

van 2.647.133 65-plussers in dat jaar, dan is tussen 2030 en 2050 een bijkomende

immigratie nodig van 1.439.721 personen en bereikt de Belgische bevolking in

2050 17.221.984 eenheden. De cijfers spreken voor zich.

Bronnen :
- FOD – Economie – Afdeling Statistiek (“NIS-cijfers).
- Verslag van de Kamercommissie Sociale Zaken, Doc. 51 1325/001,02-09-2004.
- Studiecommissie voor de Vergrijzing, verslag 2005.
- Herman Deweerdt, co-auteur van “Waar Maas en centen vloeien”, zie kadertekst bladzijde 85 Lees hoofdstuk 9:
“Vergrijzing: de uitdaging”.
(1) Mevrouw M. Lambrecht, Federaal Planbureau, in voormeld verslag Kamercommissie Sociale Zaken, blz 17.
(2) OESO, Economic Survey of the Euro Area 2005, 12 juli 2005.
(3) Professor M. Loriaux, UCL, in het Verslag van de voormelde Kamercommissie, blz 64.
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2.5. De gezondheidszorg

Met enige overdrijving kan men de gezondheidszorg in dit land omschrijven als

een microkosmos van het Belgische federaal model en dat omwille van een aantal

typisch Belgische knelpunten.

Inzake gezondheidszorg is de bevoegdheidsverdeling tussen het federale niveau en

de gemeenschappen niet meteen duidelijk en nog minder efficiënt. De zogenaamde

“persoonsgebonden materies” zijn toegewezen aan de gemeenschappen. Zij zijn dus

bevoegd voor ondermeer de preventieve gezondheidszorg, de gezondheidsopvoeding

en, mits de nodige uitzonderingen, ook voor de zorgverstrekking. Het medisch onder-

wijs maakt integraal deel uit van het onderwijspakket dat sinds de derde staatsher-

vorming van 1988 zo goed als integraal naar de gemeenschappen werd overgeheveld.

De erkenning van ziekenhuizen is een zaak van de gemeenschappen maar de gewes-

ten zorgen voor de subsidiëring van de infrastructuur terwijl de werkingskosten dan

weer een zaak zijn voor de federale overheid, die trouwens ook de controle heeft

over de globale normering, de ziekteverzekering en de financiering ervan.

Volgens de Wereldgezondsheidsorganisatie vraagt een goede gezondheidszorg dat

de preventie, de acute en de chronische zorg aan mekaar gekoppeld worden tot

één geïntegreerd geheel. In België moeten zeker negen excellenties rond de tafel

zitten als men het over de gezondheidszorg in haar geheel wil hebben.

Een gesprek wordt in elk geval ten zeerste bemoeilijkt doordat de twee gemeen-

schappen inzake gezondheidszorg duidelijk andere klemtonen leggen.

Vlaanderen legt meer de nadruk op preventie. De structuur die daartoe is opgezet

met onder meer de Vlaamse Gezondheidsraad en de lokale organisaties voor

gezondheidszorg bestaat nagenoeg niet bij onze Franstalige landgenoten. Men

kent daar ook geen tegenhanger van het Vlaams kaderdecreet betreffende het



preventieve gezondheidsbeleid van november 2003. Een en ander brengt mee dat

preventieve gezondheidsprojecten vooral in Vlaanderen te vinden zijn: driekwart

van de in 2002 in België uitgevoerde mammografieën werd in Vlaanderen uitge-

voerd. De geringere Waalse aandacht voor preventie en het feit dat preventieve

en curatieve gezondheidszorg organisatorisch gescheiden zijn, brengen sommigen

in verband met de kortere levensverwachting van onze Waalse en Brusselse buren

en vooral met de invloed op dat verschil van het hogere sterfte risico in Wallonië

tussen 30 en 50 jaar19.

Tabel 22: Levensverwachting bij de geboorte per regio (in jaar 2003).

Bron:NIS, FOD Economie, Afdeling Statistiek, Nieuwsflits 64, 18 juli 2005.

De huisarts speelt in Vlaanderen een belangrijker rol dan in de Franse gemeenschap.

Vlaanderen organiseert de thuiszorg via de huisarts, de Franstalige gemeenschap

via de wijkcentra, gestuurd door de ziekenfondsen. Zo stellen we ondermeer vast

dat Vlaanderen in 2002 verhoudingsgewijze 8 % meer uitgaf aan huisartsen-

geneeskunde dan de Franstalige gemeenschap. Omgekeerd gaven onze Franstalige

landgenoten in datzelfde jaar verhoudingsgewijze 14 % meer uit aan specialistische

geneeskunde20.
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19 Onder meer Professor Chris Vandenbroecke, Gezondheidsindicatoren sterk in het voordeel van Vlaanderen,
Periodiek, Nieuwsbrief Vlaams Geneeskundig Verbond, mei-juni 2001.

20 Zo leert ons het antwoord van de bevoegde federale minister Demotte op een parlementaire vraag in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, 7 oktober 2004.

Mannen 1987 1998 2001 2003

Vlaanderen 73,24 75,76 76,44 76,92

Wallonië 70,42 73,15 73,61 73,96

Brussel 71,79 74,15 75,34 75,75

Vrouwen

Vlaanderen 79,47 81,62 82,30 82,32

Wallonië 77,87 80,16 80,66 80,76

Brussel 78,89 80,96 81,66 81,12
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Het “Globaal Medisch Dossier” of GMD kent in Vlaanderen veel meer succes dan

in de Franstalige gemeenschap: 47 % van de Vlamingen heeft een vaste huisarts,

voor de Franstaligen is dat 17 %. Zoals uit tabel 22 blijkt zijn er bovendien relatief

veel meer Franstalige huisartsen en specialisten. 

Het aantal huisbezoeken door een huisarts ligt in het Franstalig landsdeel in ver-

houding met het inwonersaantal ongeveer 30 % hoger dan in Vlaanderen. De

wetenschap leert dat consultatie in het dokterskabinet de beste zorgen oplevert.

Tabel 23: Artsendichtheid per regio per 1 januari 2004

Bron: FOD Volksgezondheid.

Ook inzake contingentering van het aantal artsen naar de toekomst toe, stelt

men tussen de twee gemeenschappen een tegengestelde benadering vast. In

Vlaanderen werd vanaf 1997 een ingangsexamen voor de eerste kandidatuur

geneeskunde ingevoerd. Aan Franstalige kant werd de schifting pas ingevoerd voor

het starten van het eerste doctoraat, maar ook die rem werd in 2002 ingetrokken.

Het ging hier nochtans om een beslissing van de federale overheid na overleg met

de twee gemeenschappen. Bij het federale parlement zijn Franstalige voorstellen

ingediend om de contingentering gewoon af te schaffen.

En daarmee is men nog lang niet uitgepraat over de grote verschillen tussen de

twee gemeenschappen binnen het nochtans federale kader van de gezondheidszorg.

Zie ook de kadertekst bij dit hoofdstuk.

Vlaanderen Wallonië Brussel

Artsen Aantal
Per 100.000 inwoners 
Vlaanderen = 100

21.949
365
100

14.050
416
114

5.957
596
163

Specialisten Aantal
Per 100.000 inwoners
Vlaanderen = 100

10.400
173
100

6.682
198
114

3.094
309
179
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Merkwaardige verschillen in het consumptiepatroon en de kosten van de

gezondheidszorgen

1. Uit een studie van de Christelijke Mutualiteiten (CM) (1) blijkt dat:

- de uitgaven per CM-lid in Wallonië in 2001 meer dan 15 % hoger lagen dan

de uitgaven per CM-lid in Vlaanderen voor:

- Beeldvorming (radiologie) + 23,3 %

- Dringendheidshonoraria + 28,5 %

- Pharma, publieke apotheken + 18,3 %

- Inwendige geneeskunde + 26,5 %

- Klinische biologie + 20,0 %

- Bevallingen + 23,7 %

- de uitgaven per CM-lid in Vlaanderen meer dan 15 % hoger lagen dan in

Wallonië voor:

- Thuisverpleging + 20,9 %

- Verpleegdagprijzen in psychiatrische verzorgingstehuizen + 39,5 %

- In Vlaanderen het percentage daghospitalisaties per provincie schommelt tus-

sen 19 en 25 % van het totale aantal tegenover tussen 8 en 17 % in Wallonië.

2. Het Inter Mutualistisch Agentschap (IMA) onderzocht in 2002 het aantal

preoperatieve testen voor 14 courante chirurgische ingrepen bij de laagrisicogroep

van 16-49-jarigen in de ziekenhuizen. Met het gemiddelde voor België = 100

waren de regionale “prestaties” als volgt (2):

Aantal geteste patiënten Aantal testen per patiënt

Vlaanderen 82 92

Wallonië 123 106

Brussel 135 105
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De 24 duurste ziekenhuizen lagen dan ook alle in Brussel en Wallonië. De 35

goedkoopste alle in Vlaanderen.

3. Voorschrijfgedrag inzake medische beeldvorming (radiologie) (3).

De provincie Namen moet zowat de meest “transparante” zijn, de provincie

West-Vlaanderen de meest “obscure” want de gemiddelde kosten per inwoner voor

radiologie ligt er mijlenver uit elkaar. Cijfers over 2001.

Gemiddeld aantal EUR Index 
per inwoner (Belgisch gemiddelde = 100)

Namen 22,60 145

Luik 21,01 135

Henegouwen 20,00 128

Waals Brabant 19,00 122

Luxemburg 18,77 120

Brussels Hoofdsted. Gewest 16,95 108

België 15,60 100

Limburg 13,56 87

Oost-Vlaanderen 13,16 84

Antwerpen 13,02 83

Vlaams Brabant 12,66 81

West-Vlaanderen 10,83 69

Bronnen :
(1) Koen Cornelis: Regionale analyse van de ziektekosten. Een nuancering van de bruto consumptieverschillen. Studie

van de Christelijke Mutualiteiten, februari 2003.
(2) IMA - Vermeld in “Waar Maas en Centen vloeien”, Actiecomité Vlaamse Sociale Zekerheid, mei 2005, hoofdstuk

4.
(3) RIZIV.



Omdat er duidelijke verschillen zijn tussen noord en zuid in de consumptie van

gezondheidszorgen en er bovendien een verschil is in bijdrage van de inwoners

van de gemeenschappen tot de financiering van de federale gezondheidszorg via

de sociale zekerheid, spreekt men van een uitgaven- en een inkomstenkloof. De

uitgavenkloof is dan de som van wat Vlaanderen “te weinig” uitgeeft op basis van

zijn aantal inwoners en de gemiddelde uitgave per Belgisch ingezetene en wat

Wallonië “te veel” uitgeeft op basis van dezelfde elementen (inwoners en Belgische

gemiddelde uitgaven). Volgens de cijfers over 2002 van de heer R. Demotte,

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, zou die uitgavenkloof 135 miljoen

EUR bedragen. Omdat de uitgaven van Wallonië 33 % van de totale toewijsbare

uitgaven vertegenwoordigen en dit percentage dicht bij het aandeel van Wallonië

in het totaal aantal inwoners ligt (32,5 %) wordt onder meer door minister

Demotte geargumenteerd dat er geen uitgavenkloof meer is.

Afgezien van de vraag hoe de “ontoewijsbare” 2,984 miljard EUR zou moeten

verdeeld worden, kan worden opgemerkt dat niet het aantal inwoners maar het

totaal aantal rechthebbenden als basis voor voormelde berekening zou moeten

dienen. De meest recente cijfers terzake21 geven geen uitgavenkloof van 135 miljoen

EUR maar van 344 miljoen EUR aan.

Over de “inkomstenkloof”, berekend op identieke wijze, bestaat meer duidelijkheid.

De inkomsten van 14,133 miljard EUR22 worden voor 64 % aangebracht door

Vlaanderen, voor 29,6 % door Wallonië en voor 6,4 % door het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest23. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de relatief hogere

tewerkstelling in Vlaanderen. De Vlaams-Waalse “inkomenskloof” bedraagt aldus

1,276 miljard EUR.
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21 Deze cijfers dateren van 1997 en vormden een onderdeel van het rapport Jadot, RIZIV, Werkgroep Algemene Raad.
Eenvormige toepassing van de wetgeving in heel het land.

22 Gegevens over 2002 gepubliceerd in januari 2004 door de heer R. Demotte, Minister van Sociale Zaken en
Gezondheidszorg.

23 Cijfers uit de studie inzake financiële transfers van J. Van Gompel en B. Van Craeynest – Zie hoofdstuk 3.4.
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Deze ietwat aparte benadering van de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië

inzake bijdrage tot de financiering van de gezondheidszorgen en de consumptie

ervan mag niet verward worden met de bedragen die op dit domein vervat zijn in

de financiële transfers (zie hoofdstuk 3.4. vanaf bladzijde 132). Inzake financiële

transfers gaat het om het verschil tussen wat Vlaanderen bijdraagt en terugkrijgt

inzake gezondheidszorg.

De wens van Vlaanderen om verder eigen accenten te leggen en te financieren

inzake gezondheidszorg, de steeds toenemende kosten (zie het vorige hoofdstuk 2.4.

inzake de vergrijzing) en het gebrek aan transparante en eenduidige aanwending

van de inkomsten hebben ervoor gezorgd dat de eis tot opsplitsing van de gezond-

heidszorg aan Vlaamse zijde vrij algemeen is.

Zo keurde het Vlaamse Parlement in maart 1999 een resolutie goed waarin gesteld

wordt dat de normerings-, de uitvoerings- en de financieringsbevoegdheid voor

het volledige gezondheids- en gezinsbeleid naar de deelstaten moeten worden

overgeheveld, inclusief de zorgverzekering en de gezinsbijslagen. De inwoners van

Brussel zouden daarbij de keuzemogelijkheid krijgen tussen het Vlaamse of het

Franstalige systeem. Volgens het Vlaamse regeerakkoord van 1999 moeten de

normerings- en uitvoeringsbevoegdheden inzake gezondheidszorg en gezinsbeleid

aan de gemeenschappen worden toebedeeld en dat moest al gebeuren in de eerste

helft van de legislatuur van de toen nieuwe “paarse” regering. We zijn intussen

al zes jaar verder. Het Vlaamse regeerakkoord van juli 2004 herhaalt dat zal worden

geijverd “voor volledige Vlaamse bevoegdheden inzake gezondheids- en gezins-

beleid”.
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2.6. Mobiliteit

Vlaanderen is de verkeersrotonde van Midden-West-Europa. Dat heeft natuurlijk

alles te maken met de ligging van Vlaanderen en de aanwezigheid van een zeer

gevarieerde en dichte transportinfrastructuur, al dan niet van natuurlijke oorsprong,

op zijn grondgebied. In samenhang met een grote bevolkingsdichtheid is deze

positie van Vlaanderen zowel een gesel als een opportuniteit.

Enkele gegevens om de unieke positie van Vlaanderen te illustreren24:

- Vlaanderen wordt inzake bevolkingsdichtheid (448 inwoners per km2) in West-

Europa enkel overtroffen door Nederland (478 inwoners per km2).

- Vlaanderen komt in de EU-25 inzake het aantal personenauto’s per km2 op de

tweede plaats na het kleine Malta:

Malta 648 België 155

Vlaanderen 207 Duitsland 124

Nederland 189 Italië 110

- De Antwerpse haven is de tweede van Europa en de vijfde in de wereld. De

andere belangrijkste zeehavens (Gent en Zeebrugge) vertegenwoordigen toch

nog ongeveer 55 % van de Antwerpse trafiek.

- Het waterwegennetwerk en het spoorwegnetwerk behoren bij de dichtste van de EU-25.

Waterwegen (km/km2 x 100) Spoorwegnet (km/km2 x 100)

Nederland 142,1 Vlaanderen 126,2

Vlaanderen 79,6 Tsjechië 120,4

België 50,2 België 115,2

Duitsland 18,9 Luxemburg 106,0

Finland 18,5 Duitsland 100,5

24 Deze gegevens zijn hoofdzakelijk terug te vinden op de website van de Vlaamse Administratie Planning en Statistiek (APS).
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- Het Vlaamse wegennet is het dichtste van alle EU-15 landen:

Aantal km/km2

Vlaanderen 4,84

België 4,67

Nederland 2,76

Luxemburg 1,98

Frankrijk 1,77

Spanje 0,32

Griekenland 0,31

- Vlaanderen beschikt met Zaventem-Nationaal over een internationale luchthaven,

op basis van het aantal passagiers per jaar de 18e in de EU-2525.

Deze merkwaardige positie van Vlaanderen op het vlak van verkeersinfrastructuur

en -intensiteit geeft, samen met de verschillende topografie van de beide regio’s

natuurlijk aanleiding tot een aantal contrasten tussen Vlaanderen en Wallonië.

Deze contrasten variëren van louter “merkwaardigheden” over aanzienlijke verschil-

len inzake fileproblematiek tot sterk uiteenlopende aandacht voor verkeersveiligheid

en een traditionele “wafelijzerpolitiek” inzake de spoorweginvesteringen:

- Tot de “louter merkwaardigheden” behoort het verschil in fietsbezit en –gebruik

tussen de gewesten. Op 100 fietsverplaatsingen worden er 91 gemaakt door

Vlamingen, 7 door inwoners van Wallonië en 2 door Brusselaars26.

- Wat het autobezit en -gebruik betreffen liggen Vlaanderen en Wallonië veel

dichter bij elkaar: 80 % van de Vlaamse huishoudens heeft minimum 1 auto

tegenover 75 % van de Waalse.
25 Bron: Eurostat. Gegevens over 2003.
26 Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND), Administratie Planning en Statistiek, Cijfers voor 1999, laatst gewijzigd per

21 maart 2004.
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- Mede door de ligging van Vlaanderen op de Europese verkeersaders en het

verkeer van en naar Antwerpen is de intensiteit van het autoverkeer in

Vlaanderen gevoelig hoger dan in het grootste deel van Wallonië.

Grafiek 10: Het aantal voertuigen per dag in België.

- De fileproblematiek is in Vlaanderen dan ook zeer groot en in Wallonië (Waals-

Brabant uitgezonderd) nagenoeg onbestaande. De gegevens inzake het aantal

verloren uren ingevolge files zijn gebrekkig en internationale vergelijkingen

zijn niet voorhanden of weinig zinvol. Volgens APS27 waren het “aantal

verliesuren” in 2003 op het hoofdwegennet als volgt:

27 Administratie Planning en Statistiek. “Aantal verliesuren op het hoofdwegennet 2003”, laatst gewijzigd 9 februari
2005.



Aantal voertuiguren Aantal verloren uren %

Vlaanderen totaal 108,3 mio 5,4 mio 5,0

- Regio Brussel 40,6 mio 3,3 mio 8,2

- Regio Antwerpen 27,7 mio 1,5 mio 5,5

- Rest van Vlaanderen 40,0 mio 0,5 mio 1,3

- Hoewel recent de Waalse minister van mobiliteit de intentie formuleerde om

het aantal verkeersongevallen in Wallonië terug te dringen, was er de laatste

jaren een enorm verschil tussen de Vlaamse aandacht voor meer verkeers-

veiligheid en de geringere interesse daarvoor in Wallonië. In Vlaanderen is het

aantal verkeersongevallen groter dan in Wallonië en in het Brussels gewest.

In Wallonië is het aantal dodelijke slachtoffers echter aanzienlijk hoger.

Gegevens voor 200228

Aantal verkeersslachtoffers Dodelijke slachtoffers per 100.000 inwoners

Vlaanderen 44.232 738 12,0

Wallonië 19.658 584 17,7

Brussels H.G. 2.453 247 3,7

De verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië hebben veel te maken met de

verschillen inzake ruimtelijke ordening, de morfologie van de dorpen en de

bevolkingsdichtheid. In Limburg, de minst dicht bevolkte Vlaamse provincie, stelt

men eveneens vast dat de gevolgen van de verkeersongevallen er relatief

zwaarder zijn (15,8 doden per 100.000 inwoners).
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28 Bronnen: Onder meer Nationaal Instituut voor de Statistiek, Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid en Vlaamse
Regionale Indicatoren. Sinds kort wordt door de federale minister van Mobiliteit een inspanning geleverd om sneller
statistieken over verkeersongevallen ter beschikking te stellen. Een globaal overzicht dateert echter van 2002.
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In de EU-25 presteert Wallonië in vergelijking met bijna alle andere landen niet

goed. Vlaanderen doet het niet goed in vergelijking met de “voorbeeldlanden”

zoals Zweden en Nederland.

Grafiek 11: Het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners in de EU-25 (2002).

Bron: EU (Care), NIS.
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Verkeersboetes verkeerd verdeeld? – Een klein Belgisch verhaal

De grote Vlaamse aandacht voor verkeersveiligheid heeft de laatste jaren geleid

tot een aanzienlijke toename van de verkeerscontroles. En tot het plaatsen van

flitspalen: een duizendtal in Vlaanderen in vergelijking met een twintigtal in

Wallonië en enkele in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Samen met de forse

verhoging van de verkeersboetes leidde dit in 2003 tot aanzienlijk hogere inkom-

sten bij het verkeersboetefonds. Omtrent de aanwending van die hogere inkom-

sten ontstond een “typisch Belgische” toestand en dito discussie. De federale

overheid besliste de meerinkomsten ad ongeveer 40 miljoen EUR onder de 196

Belgische politiezones te verdelen volgens een formule die rekening hield met de

omvang van de zones, het aantal verkeersongevallen binnen elke zone en het

aantal kilometer gewestwegen op hun grondgebied.

De bedragen die op basis van die formule werden toegewezen aan de respectieve-

lijke zones lokten reacties uit van zowel politici (1) als van de Vlaamse Vereniging

van Steden en Gemeenten (2). Ze rekenden voor dat de meeropbrengst aan

verkeersboetes voor 83 % uit Vlaanderen kwam, voor 12 % uit het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest en voor 5 % uit Wallonië. Maar dat volgens de gehanteerde

formule de meeropbrengsten voor 57 % naar Vlaamse politiezones gingen, voor 6 %

naar politiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor 37 % naar politie-

zones in Wallonië. Of, in nominale bedragen:

Meeropbrengsten Toegewezen aan politiezones
(mio EUR) (mio EUR)

Vlaanderen 33,9 23,9

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4,7 2,3

Wallonië 2,2 15,6

40,8 41,8

Bron: (2)
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Op de parlementaire vraag terzake (1) werd geantwoord dat de politiezones de

toegewezen bedragen slechts zouden ontvangen mits de voorlegging van een

ontwerp van conventie inzake snelheidsbeperkingen, de regels inzake het dragen

van de veiligheidsgordel, enz. en dat de uiteindelijke toewijzing op basis van

dergelijk voorstel zou gebeuren … Of die toewijzing anders verliep dan hierboven

aangegeven is niet duidelijk en erg onwaarschijnlijk. Elke politiezone zal het wel

de moeite waard gevonden hebben om een mooi plan aan het papier toe te

vertrouwen. De meerinkomsten van het verkeersboetefonds over 2004 zouden

ongeveer 60 miljoen EUR bedragen. Over de toewijzing aan de politiezones werd

in februari nog nagedacht (3). Bij ons weten ook nog vandaag, al is het voornemen

al duidelijk gemaakt om een voorafname te doen ten behoeve van het federaal

niveau.

(1) Belgische Senaat: Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe nr. 3-331, 3 juni 2004.
(2) Brief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse

zaken, d.d. 9 juli 2004.
(3) Antwoord van minister Patrick Dewael op parlementaire vraag van Mevrouw K. Schrijvers, CD&V, Kamer van

Volksvertegenwoordigers, nr. 5598, 23 februari 2005.
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Het personen- en vrachtvervoer per spoor neemt een wat aparte plaats in in het

Belgisch vervoersysteem. De NMBS is immers nog geheel op nationaal of federaal

niveau georganiseerd met een vaste verdeelsleutel voor de investeringen: 60 %

in Vlaanderen, 40 % in Wallonië.

Dergelijke vaste regels zijn in principe uit den boze. De reële investeringsbehoeften

en de opbrengsten van de investeringen (hoe men die in dit geval dan ook meet)

zouden de echte, flexibele criteria moeten vormen.

De onderstaande tabellen 24 en 25 geven de vervoeractiviteiten van de NMBS in

de gewesten voor respectievelijk het personen- en het goederenvervoer.

Tabel 24: Aantal reizigers/kilometer per gewest in 2003/2004 

(in miljoenen).

(1) De cijfers geven weer hoeveel reizigers 1 kilometer werden vervoerd. Bron: NMBS.

Binnenland Internationaal Waarvan HST Totaal

2003 RKM % RKM % RKM % RKM %

Vlaanderen 4.312,5 62,2 449,8 31,8 233,1 26,5 4.762,3 57,1

Wallonië 1.705,2 24,6 790,6 56,0 579,6 66,0 2.495,8 29,9

Brussel 911,0 13,1 96,3 6,8 65,6 7,5 1.007,3 12,1

Buitenland 75,8 5,4 75,8 0,9

Totaal 6.928,7 100,0 1.412,5 100,0 878,4 100,0 8.341,2 100,0

2004

Vlaanderen 4.597,0 62,7 435,0 32,3 248,0 26,4 5.032,0 58,0

Wallonië 1.796,0 24,5 821,0 60,9 626,0 66,6 2.617,0 30,2

Brussel 935,0 12,8 92,0 6,8 66,0 7,0 1.027,0 11,8

Buitenland

Totaal 7.328,0 100,0 1.348,0 100,0 940,0 100,0 8.676,0 100,0
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Tabel 25: Goederenvervoer in ton/kilometer per gewest in 2003/2004 

(in miljoenen).

(1) De cijfers geven weer hoeveel ton goederen 1 km werden vervoerd. Bron: NMBS.

De bovenstaande tabellen geven een aanwijzing inzake het gebruik dat de gewesten

maken van het spoorvervoer maar niet een echt juist beeld ervan. Dat heeft te

maken met de wijze waarop, conform internationale afspraken terzake, het personen-

of goederenvervoer wordt toegewezen aan landen of regio’s. Dat gebeurt tot nog

toe namelijk op basis van het aantal kilometer dat de treinen afleggen op het

grondgebied van elk land of gewest.

Dat verklaart bijvoorbeeld de 3,513 miljard ton/kilometer aan goederenvervoer in

Wallonië in 2003 (tabel 25). Het drukke containervervoer vanuit de haven van

Antwerpen naar Noord-Italië (Milaan) geschiedt namelijk voor een flink deel over

Waals grondgebied. Dezelfde berekeningswijze verklaart ook het aandeel van

Wallonië ad 66,6 % in het personenvervoer per HST in 2004 (tabel 24).

2003 TKM %

Vlaanderen 3.484 47,8

Wallonië 3.513 48,2

Brussel 297 4,1

Totaal 7.293 100,0

2004

Vlaanderen 3.531 45,9

Wallonië 3.833 49,8

Brussel 327 4,3

Totaal 7.691 100,0
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Tabel 26: Investeringen in het spoorwegverkeer in de gewesten in 2003/2004 

(in miljoenen EUR en in % van totaal).

(1) De cijfers tussen haakjes geven de investeringen weer in de HST (inbegrepen in het voorafgaand cijfer).

Bron: NMBS.

Bij de investeringen is onvermijdelijk een groot “niet-lokaliseerbaar” gedeelte.

Een locomotief rijdt zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. De 60-40 verhouding

zit vervat in de “lokaliseerbare investeringen” en wordt vanuit het federale par-

lement in het oog gehouden. Om die verhouding te respecteren moet de NMBS

wel eens hard op zoek naar investeringsmogelijkheden in Wallonië om dan uit te

komen bij de “stationskathedraal van Luik-Guillemain”. Of worden belangrijke

investeringen in Vlaanderen al eens op de lange spoorbaan geschoven. Zo stelde

de toenmalige minister van Verkeer de aanleg van de spoorweglijn door de

Liefkenshoektunnel uit maar werd in die periode wel een niet zo efficiënte spoorlijn

In miljoen EUR 2003 2004

Vlaanderen 503,5 (282,1) 481,0 (250,4)

Wallonië 382,2 (155,0) 391,2 (186,5)

Brussel 84,4 (34,1) 89,2 (35,8)

Niet-lokaliseerbaar 388,8 (24,1) 309,8 (30,1)

Totaal 1.304,9 (495,3) 1.271,2 (503,8)

2003 2004

In % totaal N/HST HST Totaal N/HST HST Totaal

Vlaanderen 27,3 56,9 38,6 30,0 49,8 37,8

Wallonië 21,4 31,3 25,1 26,6 37,1 30,8

Brussel 6,2 6,9 6,5 7,0 7,1 7,0

Niet-lokaliseerbaar 45,1 4,9 29,8 36,4 6,0 24,4

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



98

in Wallonië geëlektrificeerd. Het belangrijke containervervoer vanuit Antwerpen

naar Noord-Italië zou overigens goedkoper zijn mocht het vlugger de Belgisch-

Duitse grens oversteken waar de locomotief een vlakker terrein vindt dan in het

heuvelachtig Wallonië.

Vlaanderen staat nu te springen om de spoorverbinding door de Liefkenshoektunnel

te realiseren, evenals de verbetering van de spoorinfrastructuur van en naar

Zeebrugge. Het prijst zich gelukkig met de uiteindelijk verworven mogelijkheid

sommige investeringen te mogen voorfinancieren, al is en blijft dat maar een

voorafname op het investeringsquotum ad 60 % van de toekomst.

Eventueel zal de vrijmaking van het spoorwegverkeer binnen Europa op termijn

een en ander losweken. Ondertussen is het moeilijk te vatten hoe de liberalise-

ring van dat spoorverkeer samengaat met de strakke 60/40-verdeling van de

Belgische investeringen in zijn spoorweginfrastructuur. Die strakke verhouding doet

denken aan het consumptiefederalisme of de “wafelijzerpolitiek”.

Het is evident dat, gezien het belang van die mobiliteit voor Vlaanderen, voor zijn

economie en zijn levenskwaliteit, de ganse mobiliteitsproblematiek een Vlaamse

bevoegdheid moet zijn.

- - - - - - - - - - - -

We eindigen hier de opsomming van de contrasten tussen Vlaanderen en Wallonië

en de bespreking van een aantal domeinen waarop de prestaties en/of de visie

en de behoeften sterk uiteen lopen.

Er zijn er natuurlijk nog. Op zeer vele vlakken is de aanpak van Vlaanderen anders

dan die van Wallonië en omgekeerd. Ook op het vlak van de rechtspraak bijvoor-

beeld, onder meer inzake de jeugddelinquentie, houdt Vlaanderen er andere

inzichten op na dan Wallonië.

De opsomming en bespreking was exemplatief niet exhaustief.
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HOOFDSTUK 3

Het federale model voldoet niet

De hierboven aangehaalde verschillen en uiteenlopende ontwikkelingen tussen

Vlaanderen en Wallonië zijn niet zonder ernstige gevolgen voor België en zijn deel-

gebieden.

3.1. Een onaangepast en niet-efficiënt overheidsapparaat

De verschillen in taal en cultuur en economische en maatschappelijke doelstellingen

hebben er toe geleid dat het België van de zestiger jaren op zoek moest gaan naar

een ander samenlevingsmodel. Dat zou gebeuren via een reeks staatshervormingen.

Daaruit is uiteindelijk een structuur gegroeid die “behoorlijk bestuur” weinig kans

biedt. Dat hoeft ook niemand te verwonderen. De hervormingen gebeurden meestal

temidden van politieke opwinding of crisissen, waarbij voor vele actoren niet de vor-

ming van een nieuw staatsmodel de doelstelling was maar wel het zoveel mogelijk

overeind houden van het Belgische systeem en/of de eigen positie. Dat in weerwil

van de behoefte aan en de wil tot steeds grotere zelfstandigheid, hetzij aan beide

kanten van de taalgrens, hetzij aan één ervan29. Daarbij werd vaak, ondanks het

belang van het proces, voorrang gegeven aan subtiliteiten en werden bijvoorbeeld

zelfs evidente dingen niet bij hun naam genoemd. Het woord “federalisme” was

lange tijd taboe, de “raden” van de deelstaten mochten tot voor kort niet worden

aangeduid als parlementen want dat moest voorbehouden blijven aan het “nationale”

parlement, de wetgevende besluiten van de gewesten en de gemeenschappen wor-

den “decreten” – in Brussel zelfs “ordonnanties” – genoemd en niet gewoon “wetten”.

Ook dat was en blijft vooralsnog voorbehouden voor de Belgische wetgeving.

29 M. Platel, Communautaire Geschiedenis van België, bladzijde 11 en volgende, Davidsfonds, Leuven, 2004, 256 blz.
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Veel beslissingen om een nieuwe bevoegdheid naar de gewesten of de gemeen-

schappen toe te spelen werden min of meer genomen tijdens staatshervorming A en

dan niet uitgevoerd zodat ze tijdens de daaropvolgende staatshervorming opnieuw

ter sprake kwamen. Dat geldt vandaag bijvoorbeeld voor de besliste maar niet

ingevulde opsplitsing van ontwikkelingssamenwerking en voor de regionalisering van

de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel.

In de herschreven grondwet van 1994 staat in artikel 35 dat de federale overheid

slechts bevoegd is voor die zaken die de grondwet haar uitdrukkelijk toekent, terwijl

de deelstaten bevoegd zijn voor alle overige aangelegenheden, de kwestie van de

zogenoemde residuaire bevoegdheden. Meer dan tien jaar na datum werd dit

grondwetsartikel nog altijd niet uitgevoerd. Al zijn sommige constitutionalisten

momenteel geen voorstander meer van de uitvoering van dit artikel, uit vrees dat die

uitvoering zal aangegrepen worden om een aantal bevoegdheden maar weer te

herfederaliseren. Zie terzake ook hoofdstuk 4, meer bepaald 4.2., “Een verdere

opdeling van federale bevoegdheden”.

Dat onaangepaste en inefficiënt karakter van het overheidsapparaat komt in de

eerste plaats tot uiting in zware en complexe beleidsstructuren en in een ronduit

chaotische bevoegdheidsverdeling. Een en ander resulteert in een trage, moeilijke en

ook slordige besluitvorming. Al te vaak moeten door het parlement goedgekeurde

wetten naderhand worden verbeterd omdat ze technisch slordigheden vertonen die

ze vaak niet of moeilijk uitvoerbaar maken. Ook voor het inschrijven van de Europese

richtlijnen in de nationale deelstaatwetgeving staat België niet meteen model30.

Hierna volgen enkele opmerkelijke gevallen van mekaar overlappende of tegen-

strijdige beslissingen die een normaal functioneren van het overheidsapparaat

bemoeilijken.
30 Volgens het persbericht IPOS/961 van 18 juli 2005 bekleedt België terzake de 17e plaats op 25 EU-landen met, in

tegenstelling tot de algemene tendens, een groeiende achterstand.
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Maar eerst een schema van de Belgische staatsstructuur. Dat schema omvat 7

parlementen (sommige nog officieel een “Raad”) met 631 parlementaire mandaten,

vervuld door 537 parlementariërs. Daarnaast zijn er 6 regeringen die 51 posten

van ministers en staatssecretarissen tellen, vervuld door 47 personen.

1 Nu Franstalig Brussels Parlement

Nederlt.
kiezers

Franst.
kiezers

Franst.
kiezers

Nederlt.
kiezers

Kamer van Volksvertegenw.
150 leden

Senaat
40+21+10+3=74 leden

Federale Regering
15 leden

Vlaamse Gemeenschap
NL taalgebied & Vl aanwez. in Brussel

Duitse Gemeenschap
(Duits taalgebied)

Franse Gemeenschap
FR taalgebied & FR aanwez. in Brussel

Vlaams Gewest
5 nederlandstalige provincies Duitse Gem. Raad

25 leden
Franse Gem. Parlement

75+19=94 leden

Vlaams Parlement
118+6 leden

Vlaamse Regering
10 leden

Regering Duitst. Gemeensch.
3 leden

Franse Gem. Regering
6 leden

Brussels hfdst. Gewest 
(19 gem)

Waals Gewest 
5 franst. prov.

Brussels Parlement 
72+17=89 leden

Waals Parlement
75 leden

Brusselse Regering
8 leden

Waalse Regering
9 leden

Gemeensch. Gemeens. Comm.

Franse Gemeensch. Comm. (COCOF1)

Franst.
partijen

Vlaamse
partijen

Franst.
partijen

Vlaamse
partijen

Vlaamse Gemeensch. Comm. (VGC)

Arbitragehof

Overlegcomité

�

�

�

�

�

�

�

� �

	




Brusselse
kiezers

Duitst.
kiezers

Vlaamse
kiezers

Waalse
kiezers
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Toelichting bij dit schema:

De gemeenschappen zijn bevoegd voor omzeggens alle culturele en persoons-

gebonden materies. Dat gaat van onderwijs en audiovisuele media over delen

van de gezondheidszorg, het gezinsbeleid tot en met de opvang van allochtonen

en van gedetineerden.

� De gewesten zijn bevoegd voor een groot pakket zogenoemde plaatsgebonden

materies. Dat gaat van stadskernvernieuwing, ruimtelijke ordening, jacht,

bosbouw en visvangst over stedenbouw en economie tot en met landbouw,

milieu en streekontwikkeling. In Vlaanderen zijn gewest en gemeenschap

sterk geïntegreerd; aan Franstalige kant behoudt men vooralsnog de scheiding

tussen gewest en gemeenschap.

� De Nederlandstalige Brusselse kiezers kiezen 6 afgevaardigden extra als

vertegenwoordigers van Brussel in het Vlaamse parlement.


 Het Franse gemeenschapsparlement wordt samengesteld uit de 75 leden van

het Waalse parlement en 19 leden gekozen onder de Franstalige leden van

het Brusselse parlement.

� Het Brusselse parlement telt naast 72 Franssprekende leden ook nog 17 Vlaamse

vertegenwoordigers en dat ongeacht het aantal stemmen uitgebracht op de

respectieve lijsten. Nog in Brussel worden de gemeenschapsbevoegdheden

uitgeoefend door de gemeenschapscommissies. De Franse gemeenschaps-

commissie of Cocof doet dat volkomen zelfstandig via verordeningen die kracht

van wet hebben. Mede daarom heeft de Cocof onlangs haar naam gewijzigd

in “Franstalig Brussels Parlement”. Aan Vlaamse kant kreeg de Vlaamse

gemeenschapscommissie die wetgevende bevoegdheid niet, zij behartigt de
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gemeenschapsbevoegdheden van de Brusselse Vlamingen onder de hoede

van de Vlaamse gemeenschap. De derde commissie, de Gemeenschappelijke

gemeenschapscommissie behartigt de belangen van de zogenoemde bi-com-

munautaire instellingen en dat betreft dan vooral hoofdstedelijke ziekenhuizen.

	 De gewestmateries binnen de Duitstalige gemeenschap vallen onder de

bevoegdheid van het Waalse gewestbestuur.

� Het Arbitragehof wordt geacht na te gaan of de federale staat, de gewesten en

de gemeenschappen binnen hun bevoegdheden blijven en of hun beslissingen

stroken met het principe van de non-discriminatie en de vrijheid van onderwijs.

Het toetst tevens de wetbesluiten aan de Grondwet en algemene grondrechten.

� Het Overlegcomité is een vergadering van vertegenwoordigers van de ver-

schillende regeringen, waar getracht wordt mogelijke belangenconflicten op te

lossen. Belangenconflicten kunnen ontstaan wanneer één partner binnen de

federatie een beslissing neemt waarvan een andere partner in de federale

structuur oordeelt dat die maatregel zijn belangen schaadt. Daarnaast is er nog

de “alarmbel” waarover we het even hebben in hoofdstuk 3.3 ”Het Belgisch

democratisch deficit“.

� De Senaat telt 71 “gewone” leden, 40 rechtstreeks verkozen senatoren, 21

gemeenschapssenatoren aangeduid door de deelstaatparlementen, 10 gecoöp-

teerde senatoren en 3 prinsen, senatoren van rechtswege.

� De federale regering moet evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers

tellen. De eerste minister wordt desgevallend niet meegerekend. Namelijk

wanneer het aantal regeringsleden het maximum van 15 bereikt, wat recent



meestal het geval is. Zijn er dan 8 Nederlandstalige en 7 Franstalige ministers,

dan moet de eerste minister een Vlaming zijn en is er, de eerste minister niet

meegerekend, pariteit inzake het aantal ministers. Telt de regering bijvoorbeeld

maar 14 leden, 7 Nederlandstalige en 7 Franstalige, dan behoort de eerste

minister wel tot de pariteitsberekeningen en dus tot een taalgroep.

Chaotische bevoegdheidsverdeling leidt tot wanorde en frustratie

De meer dan gebrekkige verdeling van de bevoegdheden tussen de verschillende

partners in het federale model hoeven eigenlijk nauwelijks illustratie. Uit onduide-

lijke of overlappende bevoegdheden volgt wanorde. Een federale staatssecretaris

voor het gezinsbeleid, terwijl dat gezinsbeleid één van de persoonsgebonden

materies en dus een gemeenschapsbevoegdheid is; een federale minister van

Economische Zaken terwijl economie een zaak is voor de gewesten, het kan moeilijk

anders dan tot moeilijkheden leiden. Elke excellentie zal zich begrijpelijkerwijze

immers politiek willen profileren met zoniet alles omvattende dan toch veel

omvattende maatregelen en riskeert dus telkens tegen “de collega” op het

andere beleidsniveau aan te botsen. Dat dwingt tot hopeloos veel overleg, dubbel

werk, dito kosten, blokkeringen en vooral gebrek aan duidelijkheid en transparantie.

Enkele “pakkende” illustraties van die bestuurlijke wanorde in het federale België

worden in bijgaande kadertekst weergegeven.
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Wanordelijk bestuur in het federale België

Dossier 1: Het Federaal Participatiefonds: federaal en regionaal beleid

inzake financiering van ondernemingen.

Sinds de derde staatshervorming van 1988 zijn de gewesten in beginsel bevoegd

voor alles wat te maken heeft met het economisch beleid. Alleen is de federale

overheid bevoegd voor het “federaal” economisch beleid, waaronder ook het

kredietbeleid dat volgens de federale overheid een wezenlijk onderdeel van het

financieel beleid is. Dat resulteerde in de oprichting van het Federaal

Participatiefonds dat, opgericht in 1978, pas in 1984 van start ging. Het Fonds was

oorspronkelijk bedoeld om werklozen die een eigen zaak wilden beginnen finan-

cieel te ondersteunen. Dat gebeurde via goedkope achtergestelde leningen. In het

begin van de jaren tachtig eisten de gewesten de regionalisering van het Fonds

omdat dit instrument perfect paste in de uitwerking van hun regionaal industrieel

beleid. Op die eis werd niet ingegaan. Er werden wel samenwerkingsovereenkom-

sten gesloten. Alleen weigerde de toenmalige minister van Economische Zaken die

afspraken na te komen. Overschotten van het Participatiefonds worden onder meer

gebruikt om de federale begroting op te krikken. Na 1988 werd het Federaal

Participatiefonds door de gewesten aanvaard als leidende instelling. Zo werd onder

meer bepaald dat geen achtergestelde lening zou worden toegekend als dezelfde

onderneming in een gewest niet kon genieten van de rentetoelage in het kader

van de expansiesteun. Zo kregen kappers in Vlaanderen geen achtergestelde lenin-

gen meer omdat zij ook geen rentesubsidie kregen. In het Hoofdstedelijk Gewest

was dat dan weer wel mogelijk … zodat de Vlaamse belastingbetaler geacht werd

Brusselse kappers mee te subsidiëren terwijl Vlaamse kappers geen aanspraak

konden maken op dezelfde steun. Van de afgesproken verstandhouding bleef al

snel niet veel meer over: de opeenvolgende terzake bevoegde federale ministers
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maakten dankbaar gebruik van de middelen van het Fonds voor allerlei doeleinden,

zonder zich daarbij veel te bekommeren om de gewestelijke verzuchtingen of ont-

wikkelingen terzake. Van samenwerking tussen de gewesten was geen sprake. Het

Vlaams Gewest voerde overigens een gelijklopend beleid via onder meer het

Startersfonds en via een Participatiefonds voor de Sociale Economie, Trividend.

De “gedeelde” bevoegdheid veroorzaakt een opeenstapeling van startersplannen

die de belangstellende ondernemer eerder perplex dan gemotiveerd achterlaten.

Dossier 2: Het klimaatplan.

Als we iets willen doen om een klimaatverandering te vermijden dan wordt vrij

algemeen aangenomen dat het terugdringen van de broeikasgassen essentieel is.

In het protocol van Kyoto uit 1997 werden in dat verband internationale reductie-

doelstellingen voor zes broeikasgassen vastgelegd. Zo nam de Europese Unie zich

voor om de uitstoot tegen 2008-2012 met 8 % te verlagen, België zou een inspan-

ning doen voor 7,5 %, telkens tegenover het referentiejaar 1990. Een afspraak die

niet bij iedereen in even goede aarde viel, ook al omdat er terzake weinig of geen

overleg met de gewesten was geweest.

Zowel het milieubeleid als de energie- en de mobiliteitspolitiek zijn gedeelde

bevoegdheden, federaal en gewestelijk. Overeengekomen werd dat de Federale

overheid zou optreden als coördinator en alvast werk zou maken van een

“Nationaal Klimaatplan”. De gewesten zouden binnen dat kaderplan een eigen

gewestelijk klimaatplan uitwerken.

Het Nationaal Klimaatplan kwam er pas in maart 2002, na heel veel gekibbel over

ondermeer de invoering van een energietaks. Zo werd bijvoorbeeld opgemerkt

dat, hoewel de afgesproken emissiereductie lager lag dan het EU-gemiddelde, er

toch onvoldoende rekening was gehouden met de particuliere situatie waarin
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het dichtbevolkte, met transitverkeer geconfronteerde België, en daarin vooral

Vlaanderen, zich bevinden. Zie terzake hoofdstuk 2.6. inzake mobiliteit. Bovendien

telt Vlaanderen nog veel energie-intensieve bedrijven.

Aanvankelijk werd bepaald dat er eind 2005 een afspraak moest zijn over de

gewestelijke verdeling van de vermindering van de uitstoten. Het Vlaams Gewest

beloofde alvast om tegen einde 2005 de broeikasemissies terug te brengen tot

het niveau van einde 1990. De Waalse overheid stelde dat zij al voldoende inspan-

ningen had geleverd: in de jaren negentig werden in het Waals Gewest enkele

staalfabrieken gesloten. Brussel huldigde dezelfde redenering en verwees daar-

voor naar de sluiting van de cokesfabrieken van Carcoke in Vilvoorde. Vanuit het

Hoofdstedelijk Gewest werd aangedrongen op meer federale inspanningen om te

investeren in maatregelen die de emissies federaal zouden terugdringen. Een en

ander gaf aanleiding tot flink wat communautair gehakketak en dus veel vertraging.

Pas in maart 2004 werd inzake de verdeling van emissiereducties een overeenkomst

bereikt in de schoot van het Overlegcomité. Daarbij is sprake van een zogenoemde

“omgekeerde solidariteit” van Wallonië met Vlaanderen. Omgerekend per inwoner

is daarvan geen sprake: de gevraagde inspanning per Vlaamse inwoner ligt nog altijd

hoger dan wat aan een Waalse inwoner wordt gevraagd. Bij de vaststelling van de

gewestelijke verdeling van de emissiereducties heeft men ook niet gekeken naar

de meest efficiënte methodes om reducties te realiseren. Met name in de Waalse

cementindustrie zou men een veel grotere reductie kunnen realiseren dan volgens

de letter van de afspraak strikt genomen moet.

Het Kyoto-gebeuren maakt alvast duidelijk dat heel wat vierkant draait inzake de

bevoegdheidsverdeling op het vlak van milieu, energie en mobiliteit. De overeen-

komsten binnen het Vlaams Klimaatplan verbinden wel de Vlaamse overheid om

geen bijkomende lasten op te leggen aan de betrokken ondernemingen, maar ze
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verbinden de federale overheid niet om bijvoorbeeld geen energietaks op te leggen.

Het is duidelijk aangewezen om de gewesten terzake meer homogene bevoegd-

heden te geven. Zo kunnen ze zichzelf vertegenwoordigen op het internationaal

forum en dus beter de eigen belangen behartigen. Indien Vlaanderen op het

Kyoto-forum een zelfstandige stem had kunnen laten horen, dan had het op perfect

legitieme manier een minder stringente emissiereductie kunnen verdedigen,

ondermeer op grond van zijn bevolkingsdichtheid. Terloops weze overigens vermeld

dat, zoals vele bedrijven ondervinden, in Wallonië heel wat “soepeler” omge-

sprongen wordt met de milieubescherming en –voorschriften dan in Vlaanderen. 

Dossier 3: Fiscaal beleid: het kluwen van Lambermont.

In het kader van de jongste staatshervorming, het Lambermontakkoord, kregen de

gewesten meer fiscale autonomie. Enkele typisch gewestelijke belastingen zoals

registratierechten en verkeersbelastingen werden overgeheveld. Bovendien kregen

de gewesten de bevoegdheid om binnen de personenbelastingen kortingen of

opcentiemen door te voeren of belastingenverminderingen toe te kennen, zij het

dan binnen een strikt vastgelegde vork en volgens strakke procedureregels.

Deze afspraak geldt alleen voor gewestmateries en dus niet voor gemeenschaps-

bevoegdheden: een fiscale aftrek voor bijvoorbeeld kinderopvang of voor vorming

kan dus niet omdat dit gemeenschapsmateries zijn. Aan Vlaamse kant vormen

gewest en gemeenschap sinds lang nochtans omzeggens één geheel. Hetzelfde

Lambermontakkoord liet intussen de fiscale bevoegdheid van de federale overheid

ongemoeid. Het federale niveau kan dus ook fiscale verminderingen in de personen-

belasting voor gewestelijke materies toekennen. Zo werden in 2004 fiscale vermin-

deringen voor onderzoekers toegekend terwijl datzelfde wetenschappelijk onderzoek

een essentieel gewestelijke zaak is. Zo ging het ook met een federale aftrek voor

isolatie van woningen, ook al is rationeel energieverbruik een gewestbevoegdheid.
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De noodzaak om over elke maatregel eerst overleg te plegen met de anderen en

hun akkoord te bekomen, bemoeilijkte alvast de Vlaamse plannen om een belas-

tingvermindering toe te kennen voor beleggingen in risicokapitaal, de zogenoemde

Arkimedesregeling. Volgens het Rekenhof dat terzake advies moet geven, raakte

het Vlaamse voorstel de progressiviteit van de personenbelasting omdat de meer

begoeden wellicht meer zouden investeren in risicokapitaal dan andere bevolkings-

groepen.

Inzake vennootschapsbelastingen hebben de gewesten geen enkele bevoegdheid.

Dit brengt mee dat de federale overheid regelmatig te paard zit op de bevoegd-

heden van de gewesten. Zo bijvoorbeeld met de fiscale aftrek voor investeringen

in rationeel energieverbruik, in onderzoek en ontwikkeling of met de schrapping

van de aftrekbaarheid van de gewestelijke milieuheffing. Uiteraard zijn de tarieven in

de vennootschapsbelasting zeer belangrijke hefbomen voor het economisch beleid

dat een regionale aangelegenheid is, maar aan de tarieven voor de vennootschaps-

belasting mogen de gewesten niet raken. Vooral de Vlaamse regering Van den

Brande II liet zich door die handicap niet afschrikken om toch formules te zoeken die

het mogelijk zouden maken de bedrijven in Vlaanderen extra zuurstof te geven.

Een vraag voor een regionaal gefinancierde korting op de federale vennootschaps-

belasting, de zogenaamde Marivlam, liep op de klippen van een Waals veto.

Daarna werd een lastenverlaging via de onroerende voorheffing, gebonden aan

werkgelegenheidsdoelstellingen, voorgesteld maar daar was de Raad van State

tegen. De maatregel werd uiteindelijk opgevormd tot een vorm van subsidie

voor investeringen, de zogenaamde Vlaminov (Vlaamse Investeringssteun in de

onroerende voorheffing).

De volgende Vlaamse regering Dewael-Somers probeerde het op haar beurt, via

een voorstel voor een regionale korting in de vennootschapsbelasting, maar dat

voorstel werd door de andere federale partners meteen weggewuifd zodat men



111

zich beperkte tot de afschaffing van het gewestelijk deel van de onroerende voor-

heffing, een zeer beperkte lastenverlaging. Het grootste deel van de onroerende

voorheffing gaat immers naar de gemeenten die inzake bedrijfsfiscaliteit over vrij

veel armslag beschikken terwijl de gewesten, die de basisbevoegdheid over het

economisch beleid in handen hebben, het terzake aan vrijwel elke ruimte ontbreekt

om iets te doen. De gewesten kunnen wel individuele ondernemers, die geen

vennootschapsstructuur hebben, fiscaal ondersteunen via de personenbelasting.

Maar als diezelfde ondernemer een vennootschap vormt, komt hij of zijn onder de

federale vleugels terecht.

Dossier 4: Het Rosetta-plan.

Als een mogelijk antwoord op het vooral Waalse probleem van de groeiende

jeugdwerkloosheid, lanceerde de toenmalige federale minister van Werkgelegenheid

in 1999 het zogenaamde Rosetta-plan. Daarbij was sprake van zowel verplichte

aanwervingsquota als van fiscale aanmoedigingen voor ondernemingen die jongeren

al dan niet tijdelijk in dienst namen. Het plan werd in Vlaanderen vrij negatief

onthaald, in hoofdzaak omdat het eigenlijk alleen maar een antwoord kon geven

op een vooral Waals probleem. Opvallend genoeg moest men enkele jaren na het

starten van het Rosetta-plan vaststellen dat het succes van het plan vooral in

Vlaanderen lag, met 69 % van de Rosetta-banen, terwijl Vlaanderen 36 % van het

totale aantal jonge werklozen voor zijn rekening nam. Aan Waalse kant werden

“maar” 23 % van de Rosetta-jobs gehaald terwijl de Waalse jeugdwerkloosheid

51 % vertegenwoordigde, een cijfer dat sinds het begin van het Rosetta-plan niet

is gedaald. Het spijtige was dat via het plan vooral jobs voor een bepaalde duur

werden aangeboden zodat men mag stellen dat zonder het plan meer Vlaamse

jongeren wellicht een vaste betrekking, een contract voor onbepaalde duur,

hadden kunnen krijgen. Uiteindelijk kwam dus een federaal initiatief dat vooral op
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Wallonië was gericht vooral Vlaanderen ten goede, zij het met een wrange bijsmaak.

In Wallonië bleef het probleem even groot.

Dossier 5: Dienstencheques.

Na nog maar eens heel veel over en weer gepraat werd in 2003 uiteindelijk de

(Vlaamse) dienstencheque ingevoerd, maar dan wel op federaal niveau. De bedoe-

ling van de Vlaamse dienstencheque was gezinnen toe te laten om gezinshulp

“in het wit” aan te kopen. De bevoegdheid werd uiteindelijk verdeeld: federaal

wordt gezorgd voor een kader met de randvoorwaarden, de gewesten staan in

voor de erkenning van de organisaties of bedrijven die diensten mogen leveren.

Zo zijn in Vlaanderen alle soorten arbeidsovereenkomsten mogelijk, in Wallonië

niet. Vlaanderen betrekt ook uitzendbureaus bij het systeem, Wallonië wil daar niet

van weten. In Vlaanderen kent het systeem succes, in Wallonië niet. Met als resultaat

groeiende onvrede aan Franstalige kant, die er in slaagt de kwestie opnieuw op

de federale regeringstafel te brengen. Even zag het er naar uit dat de Vlaamse

aanpak ook de federale zou worden, inclusief de uitzendbureaus, maar onder druk

van de Waalse socialistische vakbond FGTB werd die opening toch geschrapt evenals

de mogelijkheid om tot tijdelijke contracten te komen.
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Een grote, dure en niet-efficiënte overheid

Op basis van wat voorafgaat, moet het niemand verbazen dat België geen hoge

toppen scheert in internationale rangschikkingen inzake de prestaties en de

efficiëntie van zijn overheidsapparaat. 

Een studie, uitgevoerd in opdracht van de Europese Centrale Bank, inzake de

prestaties en de efficiëntie van zowel de overheidsadministratie als van de ganse

publieke sector, inbegrepen onderwijs, publieke infrastructuur, welvaartsverdeling

en economische groei in 23 OESO-landen, waaronder de 15 EU-lidstaten, is in

dat verband leerrijk31.

Wanneer rekening wordt gehouden én met de prestaties van de overheidssector

én met de overheidsuitgaven en dus de efficiëntie van het overheidsapparaat

wordt beoordeeld, rangschikt België zich op de 21e plaats voor de overheids-

administratie en op de 20e voor de publieke sector als geheel. Enkel Frankrijk en

Italië presteren op beide domeinen minder goed dan België.

De studie bepaalde ook de “best practice”-landen inzake:

- outputefficiëntie: diegene die bij gegeven overheidsuitgaven (“input”) de

beste prestaties (“output”) levert;

- inputefficiëntie: diegene die bij gegeven prestaties (“output”) daartoe de

geringste uitgaven (“input”) nodig heeft.

De “best practice”-landen zijn de VS, Japan en Luxemburg.

31 A. Alfonso, L. Schicknecht en V. Tanzi: Public Sector Efficiency, European Central Bank, Working Paper 242, Frankfurt,
2003, 37 blz. Voor meer gegevens over de studie, zie ook de kadertekst bij dit hoofdstuk.
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Wanneer de scores van deze landen gelijkgesteld worden aan 1, dan is de score

als volgt voor:

Inputefficiëntie Outputefficiëntie

EU-15 landen 0,73 0,82

België 0,66 0,79

Dat betekent dat, als de EU-15 even goed zouden presteren als de “best practice”-

landen, de EU-15 dan hun huidige “output” zouden kunnen realiseren met 73 %

van hun “input” (= overheidsuitgaven). De gemiddelde outputefficiëntie van 0,82

betekent dat bij gegeven overheidsuitgaven de performantie van de EU-15 slechts

82 % van het best practice-niveau bereiken.

Voor België zijn de deficits respectievelijk 34 en 21 %. Dat betekent dat bij gegeven

overheidsprestaties de overheidsuitgaven eigenlijk 34 % lager zouden moeten liggen,

terwijl bij de gegeven overheidsuitgaven 21 % te weinig wordt gepresteerd. Dat

alles in vergelijking met de best presterende landen waarvan mag worden aan-

genomen dat ook hun efficiëntie nog voor verbetering vatbaar is.

Natuurlijk zijn de vastgestelde resultaten niet absoluut, wel richtinggevend. Zo lijken

landen met een groot beslag op hun economie omwille van hun herverdelings-

politiek benadeeld te worden: het zijn landen met hoge fiscale – en parafiscale –

inkomsten langs de inputzijde en hoge sociale uitkeringen en dus ook een betere

welvaartsverdeling langs de outputzijde. Als abstractie wordt gemaakt van de

overdrachten van inkomsten en van rentelasten, dan zien we in de efficiëntie-

verschillen echter geen noemenswaardige wijzigingen32. Mede op basis van andere

indicaties en publicaties is het duidelijk dat de Belgische administratie en de

publieke sector in België niet goed presteert, dat “België niet werkt”. 

32 Professor W. Moesen, “Instellingen, ligging en economische welvaart”, Leuvense Economische Standpunten,
Leuven, 2004/103, 29 blz.
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Sommigen zoeken de oorzaak hiervoor graag in de “vloek van de natuurlijke

rijkdom”: door onder meer zijn uitstekende ligging zou België een groot deel van

zijn welvaart “in de schoot zijn geworpen”. Met als gevolg een zekere laksheid,

vooral in de overheidssector.

Het is moeilijk aan te tonen dat deze “remmende voorsprong” nog een noemens-

waardige rol zou spelen in de ondermaatse prestaties van de Belgische publieke

sector. Onder meer omdat elke zelfgenoegzaamheid overboord moest worden

gegooid om de Maastrichtnormen inzake overheidsbudget en overheidsschuld te

benaderen. Als de Belgische overheidssector, in tegenstelling tot de private sector,

weinig efficiënt is en weinig vertrouwen geniet, is dat dan niet veeleer te wijten

aan “België” zelf? Aan zijn heterogeniteit met Walen en Vlamingen en ook

Brusselaars met hun eigen visie en voorkeuren en met “Belgen” die zoveel

mogelijk België willen behouden in weerwil van die heterogeniteit. Heterogeniteit

is normaal een kenmerk van grote landen en, zoals de auteurs van “The Size of

Nations”33 stellen, een bron van hoge kosten en laag “sociaal kapitaal”34. Grote

landen compenseren die nadelen door schaalvoordelen. Schaalvoordelen heeft

België niet, wel een complexe structuur, een chaotische bevoegdheidsverdeling,

een laag “sociaal kapitaal” en dus een inefficiënt en duur bestuur.

33 Zie meer hierover in hoofdstuk 7, bladzijde 221.
34 Zie terzake het volgende hoofdstuk 3.2., “Onvoldoende sociaal kapitaal.”
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De tabel 27 geeft de totaalscore inzake in- en outputefficiëntie weer voor alle

onderzochte landen.

Tabel 27: In- en outputefficiëntie van 23 OESO-landen op basis van over-

heidsprestaties over 1990-2000 en overheidsuitgaven over 2000.

Bron: A. Alfonso e.a. blz. 22, zie voetnoot 31.

Land
Inputefficiëntie Outputefficiëntie

Score Rang Score Rang
Australië 0,99 4 0,92 7
België 0,66 19 0,79 18
Canada 0,75 12 0,84 13
Denemarken 0,62 21 0,87 11
Duitsland 0,72 16 0,79 17
Finland 0,61 22 0,83 14
Frankrijk 0,64 20 0,77 20
Griekenland 0,73 14 0,65 23
Ierland 0,96 5 0,93 6
Italië 0,66 18 0,68 22
Japan 1,00 1 1,00 1
Luxemburg 1,00 1 1,00 1
Nederland 0,72 15 0,91 9
Nieuw-Zeeland 0,83 9 0,81 15
Noorwegen 0,73 13 0,93 5
Oostenrijk 0,67 17 0,92 8
Portugal 0,79 11 0,70 21
Spanje 0,80 10 0,78 19
Verenigd Koninkrijk 0,84 8 0,80 16
Verenigde Staten 1,00 1 1,00 1
Ijsland 0,87 7 0,90 10
Zweden 0,57 23 0,86 12
Zwitserland 0,95 6 0,94 4

Gemiddelde 0,79 0,85
Gemiddelde EU-15 0,73 0,82
Beslag BNP < 40 % 0,98 0,96
Beslag BNP > 50 % 0,65 0,82
Beslag 40 % < BNP < 50 % 0,81 0,83
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Enkele bijkomende gegevens uit de studie

“Public Sector efficiency: an international comparison”

1. De gehanteerde parameters voor de meting van de efficiëntie van de

publieke sector zijn de volgende:

Administratie

- Corruptie

- Bureaucratie

- Kwaliteit justitie

- Officieuse economie

Onderwijs

- Particip. in secundair onderwijs

- Studieresultaten

Gezondheid

- Kindersterfte

- Levensverwachting

Publieke infrastructuur

- Kwaliteit van communicatie en transportinfrastructuur

Welvaartsverdeling

- Aandeel in Nat. Ink. van 40%

armsten

Stabiliteit

- Variantiecoëff. van economische

groei

- Inflatie (gem. 10 j.)

Economische prestaties

- BBP per hoofd

- BBP-groei (10 j. gem.)

- Werkloosheid (10 j. gem.)
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2. Scores inzake efficiëntie van publieke sector

België EU-15 Overheidsuitgaven

< 40 % (1) > 50 % (1)

Administratie 0,64 0,84 1,34 0,85

Onderwijs 0,96 1,09 1,00 0,93

Gezondheidszorg 0,85 0,97 1,11 0,92

Infrastructuur 1,11 1,18 1,03 1,17

Welvaartsverdeling 0,71 0,87 1,43 0,87

Stabiliteit 0,87 0,88 1,46 0,88

Economische prestaties 0,65 0,77 1,45 0,73

Totaal 0,83 0,94 1,26 0,90

Hoe hoger het cijfer, hoe beter de prestaties.

(1) Landen waar de overheidsuitgaven respectievelijk minder dan 40 % van het BBP en meer dan 50 % van het BBP bedragen.

De totaalscore van 8 kleine landen (op basis van hun aantal inwoners), waaronder

België, Denemarken, Zwitserland, Ierland, enzovoort komt uit op een rekenkundig

gemiddelde van 1,02 (te vergelijken met de 0,83 voor België).
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3.2. Onvoldoende sociaal kapitaal

Uiteraard is economische groei belangrijk voor elk land en voor iedere regio. Die

groei hangt af van de inzet van kapitaal, de beschikbaarheid van meer of minder

geschoolde arbeid en van de efficiëntie of productiviteit waarmee een en ander

wordt gebruikt. Sommige landen slagen er in een nagenoeg aanhoudend relatief

hoge economische groei te realiseren, andere blijven permanent achterop hinken.

Naast de hiervoor vermelde primaire determinanten van de economische groei

spelen nog andere elementen een rol, zoals de ligging van de regio’s, de natuur-

lijke rijkdommen en de instellingen van een land. Volgens sommige economen

kunnen die instellingen zelfs belangrijker zijn dan bijvoorbeeld de ligging van

een land.

De term “instellingen” dekt twee ladingen:

Er zijn “instellingen” die niet alleen overheids- en andere organisaties omvatten,

maar ook het geheel aan formele wetten en regels die het kader vormen waar-

binnen instellingen kunnen functioneren.

Er is ook “de instelling” of de houding die de leden van een gemeenschap aan-

nemen tegenover mekaar en tegenover de overheid. Anders geformuleerd, een

geheel van meer informele waarden, normen en gewoonten die de onderlinge

relaties én transacties beïnvloeden en die uitmonden in onderling vertrouwen of

wantrouwen. Is het vertrouwen eerder laag, dan zal dat uiteraard een negatieve

weerslag hebben op transacties zoals handel, investeringen en samenwerkings-

verbanden en op de relatie burger-overheid. Datzelfde gebrek aan vertrouwen van

de individuele burger in de overheid kan ook een uiting zijn van afkeer voor het

gebrek aan kwaliteit van het overheidsoptreden. 



120

Vertrouwen zou dan weer een bewijs zijn van kwaliteitsvolle overheidsdiensten35.

Uit zowel Belgische als internationale onderzoeken blijkt dat in België het vertrouwen

in de overheid en vooral in bepaalde componenten van die overheid laag tot zelfs

zeer laag ligt. Uiteraard is het meten van vertrouwen een moeilijke opdracht.

“Vertrouwen” is nu eenmaal een gevoelsgeladen en dus subjectieve zaak. De

Leuvense Professor Moesen hanteert een synthetische indicator die het vertrouwen

weergeeft in de vier belangrijkste “instellingen”: de politie, de justitie, het parlement

en de overheidsadministratie. Hij komt tot volgende aanduidingen:

Tabel 28: Vertrouwen in overheidsinstellingen en -functies in België 

(in % van bevraagde personen).

Bron: W. Moesen, blz. 11-13, zie voetnoot 32.

Ronduit ontnuchterend is de Belgische situatie in vergelijking met het vertrouwen

in de overheid in de EU.

35 Professor Wim Moesen: zie voetnoot 32.

Politie 55,4

Overheidsadministratie 46,1

Parlement 39,1

Justitie 36,4

Dit in vergelijking met, bijvoorbeeld, het vertrouwen in:

Gezondheidszorg 82,6

Onderwijs 77,9

Sociale zekerheid 69,4
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Tabel 29: Vertrouwen in de overheid in de EU-15.

Bron: W. Moesen, blz. 10, zie voetnoot 32 mede op basis van "European Value Studies" (Holmar, 2001).

Men gaat ervan uit dat “de Vlaming” sceptisch staat tegenover elke overheid, ja

zelfs vijandig. Die houding wordt over het algemeen toegeschreven aan de

geschiedenis van de Vlaamse provincies, rijk aan overheersing door keizers, koningen

en hertogen, op een zeldzame uitzondering na afkomstig uit vreemde landen. Uit

de gegevens opgenomen in tabel 13: “Vertrouwen en tevredenheid” (bladzijde 43)

blijkt evenwel dat de inwoners van het Waalse Gewest in dit verband niet moeten

onderdoen voor de Vlamingen, integendeel.

VUB Professor Elchardus en onderzoeker Wendy Smits menen dit geringe ver-

trouwen te kunnen toeschrijven aan eerst de opkomst en nadien de crisis van de

Rang Land Score

1 Denemarken 68,2

2 Luxemburg 63,3

3 Zweden 59,1

4 Finland 57,6

5 Ierland 57,1

6 Oostenrijk 57,0

7 Duitsland 52,4

8 Portugal 52,2

9 Nederland 51,2

10 Verenigd Koninkrijk 50,0

11 Frankrijk 49,6

12 Spanje 46,0

13 België 44,3

14 Italië 41,5

15 Griekenland 33,3
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verzorgingsstaat die een geheel van voorzieningen en verwachtingen creëerde en

de burger “opleidde” tot het koesteren van hoge verwachtingen, de opkomst van

de “kennismaatschappij” en het gevoel van uitsluiting dat dit bij laaggeschoolden

veroorzaakte en ten slotte de secularisatie van de samenleving36.

Er zijn heel wat aanduidingen, zowel vanuit de academische wereld als door eigen

aanvoelen, dat de tweeledige-drieledige opdeling van België bij dit proces een

belangrijke rol speelt. Zo zijn er academici37 die stellen dat het vertrouwen lager

is indien de natie niet samenvalt met de staat waarin die natie zich ontwikkelt.

Wellicht belangrijker nog dan academische standpunten is wat de dagelijkse ervaring

oplevert van wie rondom zich wil kijken: de aanwezigheid op een eerder beperkt

territorium zoals België – met Brussel als “poging tot smeltkroes” – van twee

uiteenlopende culturen die verplicht worden om samen te leven vormt geen

aanzet tot meer vertrouwen in de overheid. Zeker als men weet dat het Belgische

staatsmodel een conflictmodel is waar de federatie moet samenleven met twee

gemeenschappen en drie gewesten.

In elk deelgebied wordt het vertrouwen gedrukt omdat, al dan niet op grond van

louter perceptie, toch geoordeeld wordt dat de “anderen” het voor het zeggen

hebben en dus alle voordelen naar zich toetrekken en, ook al of niet op basis van

perceptie, de mening overheerst dat “aan de overzijde” de wetten en de regle-

menteringen minder streng worden toegepast, of minstens “anders” worden

gelezen en uitgelegd. Ook wat dat betreft, zit België op een kruispunt van twee

culturen: de Angelsaksische of meer noordelijke die wil dat weinig wetten en

regels worden uitgevaardigd maar dat die dan ook worden toegepast, en de

zuidelijke of Romaanse cultuur die een veelheid van regels en wetten instelt maar

ze met de nodige “soepelheid” hanteert.

36 M. Elchardus en W. Smits, “Anatomie en oorzaken van het vertrouwen”, VUB Press, Brussel, 2002, 144 blz.
37 David Miller, “On Nationality”, Oxford University Press, Oxford, 1999, 210 blz. Ook M. Elchardus, ibidem, haalt dit

element aan.
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Uit die ervaringen of die perceptie wordt in elk deelgebied geput om het eigen

gedrag dat desgevallend niet correct is, toch te verantwoorden en om tezelfdertijd

het nodige respect voor de “schuldige” overheid op te zeggen. Als het echte of

gepercipieerde onevenwicht bovendien in EUR kan worden uitgedrukt, deinst men

er niet voor terug compensatie te vragen en … te krijgen.

Weinig maatschappelijk kapitaal staat voor gebrek aan samenhang en aan positieve

impulsen die, naast negatieve invloeden, kunnen uitgaan van chauvinisme,

patriottisme en nationalisme. Die impulsen waren er onder meer niet toen in dit

land belangrijke bedrijven werden overgenomen door buitenlandse groepen,

onder andere in de gas-, de elektriciteit- en de petroleumsector.

Voor wie enkel uitgaat van economische efficiëntie en de Europese integratie in

gedachten houdt, is daarmee weinig mis, behalve dat de buitenlandse beslissings-

centra bij belangrijke beslissingen inzake herstructureringen of investeringen uiteraard

een voorkeur zullen koesteren voor hun lokale entiteiten. Maar wat een verschil

met landen zoals Frankrijk waar gedroomd wordt van en gewerkt wordt aan de

vorming van zogenoemde nationale kampioenen, of met Italië waar de plaatselijke

financiële instellingen worden beschermd tegen buitenlandse overnemers of

met Duitsland waar de “Mitbestimmung” hardnekkig wordt doorgedrukt in de

Europese regels voor fusies en overnames, omdat men daardoor buitenlandse

overnames wil afremmen. Het zijn niet altijd achtenswaardige en na te volgen

voorbeelden, maar ze illustreren de kracht van wat we met de meest neutrale

term “economisch patriottisme” zouden kunnen noemen. Iets wat in België al

jaren niet meer of nog nauwelijks te zien is.

Sociaal kapitaal wint nochtans in toenemende mate aan belang. Enerzijds omdat

wederzijds vertrouwen en samenhang nodig zijn om de best mogelijke keuzes te

maken bij het beantwoorden van grote maatschappelijke uitdagingen. Anderzijds



omdat het meer en meer een element wordt voor competitiviteit en economische

groei. Met de verschuiving van de nationale monetaire politiek naar het Europese

niveau en de, in principe, door Europa opgelegde budgettaire discipline, het

zogenoemde Stabiliteitspact, zijn goede instellingen levensbelangrijk. Zij kunnen

het verschil maken inzake aantrekkingskracht, efficiëntie, motivatie, enzovoort.

De Belgische constellatie vormt bij de opbouw van dat sociaal kapitaal voor al

de deelgebieden eerder een handicap dan een troef.

3.3. Het Belgisch democratisch deficit

De kloof tussen de tijd die men gedurende ongeveer een halve eeuw besteedde

aan het zoeken naar een nieuw Belgisch samenlevingsmodel en de daarbij gelever-

de inspanningen om nieuwe systemen uit te tekenen enerzijds en de onvolkomen-

heden die het Belgische model vandaag vertoont anderzijds, is dermate groot dat

men zich mag afvragen of men misschien werkte aan een onmogelijke opdracht

dan wel of hier sprake was van extreme slordigheden en sabotage. Het resultaat

is hoe dan ook een systeem vol hiaten en obstakels die elk goed bestuur bemoei-

lijken en zelfs onmogelijk maken en dat op alle niveaus van de staatsorganisatie38.

Zo zijn er ook tekortkomingen in het democratisch gehalte van de besluitvorming

binnen de Belgische federatie.

Een eerste luik van het Belgisch democratisch deficit is het resultaat van een te

strak ingeperkte Vlaamse meerderheid als gevolg van de verplichte numerieke

pariteit tussen de twee taalgroepen:
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38 Alleen al om de nieuwe regels inzake bevoegdheidsverdeling na het Lambermontakkoord op schrift te zetten had-
den Frank Ingelaere e.a. liefst 285 dichtbedrukte bladzijden nodig: “Lambermont, de staatshervorming van 2001,
285 blz., die Keure, deel 11 (!) in de reeks “De bevoegdheidsverdeling in het federale België”. Voordien had de
Senaat een 880 bladzijden dikke evaluatie geschreven van de “werking van de nieuwe federale staatsstructuur”.
Liefst 103 vergaderingen had de bevoegde staatscommissie nodig om zich tussen oktober 1968 en juli 1969 door
de wetsontwerpen voor de eerste staatshervorming te worstelen.
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- In het Belgische parlement moet een groot aantal wetten de goedkeuring

krijgen van een dubbele meerderheid, een meerderheid in de Kamer en

Senaat én een meerderheid in elke taalgroep van beide assemblees.

- De federale regering kan enkel functioneren als er een strikte pariteit is tussen

de Nederlandstalige en de Franssprekende ministers, de eerste minister even-

tueel uitgezonderd (zie toelichting bij het schema van de Belgische staats-

structuur blz 103-105). Dat betekent in zekere zin dat 10 % van de Vlamingen

gewoon geen stem heeft binnen de federale regering, 60 % van de bevolking

krijgt immers maar de helft van het aantal beschikbare federale ministerporte-

feuilles. Een dergelijke bepaling is in geen enkele andere grondwet te vinden39.

- Bovendien is er de zogenoemde “alarmbel”. Wanneer driekwart van de leden

van een taalgroep oordeelt dat de betrekkingen tussen de gemeenschappen

ernstig in het gedrang komen door een wetsvoorstel of –ontwerp wordt de

procedure stopgezet en dient de ministerraad een advies voor te leggen over

het voorstel. Dat advies kan een compromis inhouden of tot een regeringscrisis

leiden. De alarmbelprocedure kan slechts een keer van toepassing zijn op het-

zelfde voorstel. Ze kan geen betrekking hebben op begrotings- of bijzondere

meerderheidswetten.

- Ook voor wie terecht uitgaat van het algemeen aanvaard democratisch beginsel

dat een meerderheid haar positie niet misbruikt ten nadele van de minderheid,

is men bij de Belgische staatshervorming wel erg ver gegaan in de andere rich-

ting, in het terugdringen van de numerieke Vlaamse meerderheid. Terloops, bij

die “men” was ook een Vlaamse meerderheid. We kunnen stellen dat die

Vlaamse meerderheid nu niet meer speelt, tenminste niet volgens de normale

spelregels van een parlementaire democratie. Zodoende is Vlaanderen niet in

staat zijn eigen primordiale en evidente politieke en sociaal-economische

39 Emeritus Wilfried De Wachter, Afscheidscollege, “Federalisme onder condities van pariteit en particratie”, Afdeling
Politologie, K.U. Leuven, 2003, 18 blz.
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rechten te doen eerbiedigen. Des te meer omdat er nog belangrijke federale

bevoegdheden zijn waarbij bovenvermelde beperkingen een rol spelen, niet

in het minst als het er om gaat de hervorming van de Belgische staat verder

af te werken. Volgens de letter van het boekje kon Vlaanderen in het federale

parlement de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde rea-

liseren, maar heeft dit uit zuiver Belgisch politieke overwegingen niet gedaan.

Voor een goed begrip: de deelgebieden kregen, in vergelijking met andere

federaal georganiseerde landen, wel veel bevoegdheden maar de Belgische

federale overheid is vandaag nog altijd, in tegenspraak met artikel 35 van de

Grondwet, bevoegd voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk bij wet

zijn toegewezen aan de deelstaten. Daarbij gaat het om cruciale domeinen.

Grosso modo kan men deze federale bevoegdheden onderbrengen in enkele

grote enveloppen zoals buitenlands beleid met onder meer Europa, ontwikke-

lingssamenwerking en gedeeltelijk ook buitenlandse handel, defensie, justitie,

ordehandhaving, binnenlandse zaken, financieel en fiscaal beleid en sociale

zekerheid.

Aan het Belgische democratisch deficit zit nog een tweede luik vast.

Er is vooreerst de bijna onmogelijkheid om op een democratische manier controle uit

te oefenen op het doen en laten van het federale parlement. De kiezer kan zich

inderdaad niet meer wenden tot “nationale” partijen. Alle politieke partijen in dit

land zijn sinds lang opgesplitst in volledig zelfstandige partijen die enkel hun

gemeenschap vertegenwoordigen. Standpunten van Vlaamse politici of partijen

kunnen dus niet beoordeeld en eventueel veroordeeld worden door Waalse kiezers

en omgekeerd. Ook de federale verkiezingen zijn dus in feite regionale verkiezingen

aangezien de kandidaten zich enkel voorstellen binnen de grenzen van hun

gemeenschap. Met daarbij meestal dezelfde hoofdrolspelers en met, zeker voor



het niet geoefende oog en oor van de modale kiezer, ook dezelfde programma’s.

Volgens de Leuvense politoloog Wilfried De Wachter is dat nergens anders het

geval: “En waar het voorkomt, zo schrijft hij, vertolkt het eerder een separatisme”40.

De aanwezigheid van de facto dezelfde partijen op elk beleidsniveau van de fede-

rale staat leidt tot sterk gecentraliseerde beslissingscentra binnen al die partijen

waar weinig mensen nog alles kunnen overzien, wat de macht van weinigen ten

nadele van de macht van het parlement alleen maar versterkt. Onnodig te zeggen

dat dit de particratie in de hand werkt en dat is uiteraard nooit goed voor de

goede werking van de democratie. Deze feitelijke vaststelling hoeft niet te worden

uitgelegd als een pleidooi voor een overigens onwaarschijnlijke terugkeer naar de

lang vervlogen tijd van vooral nationale Belgische partijen.

Een ander element van het Belgisch democratisch deficit is de ondervertegen-

woordiging van Vlaanderen in het federale parlement. Een Vlaamse kamerzetel

vraagt meer stemmen dan een Franstalige. Bij de verkiezingen van 13 juni 2003

bijvoorbeeld had een Vlaamse verkozene ongeveer 44.000 stemmen nodig, zijn

Franstalige collega in diezelfde Kamer van Volksvertegenwoordigers slechts

38.000. De Vlaamse partijen haalden 88 van de 150 zitjes in de Kamer van

Volksvertegenwoordigers of 58,5 % maar de Vlamingen hadden daarvoor wel 62,5 %

van het totaal aantal uitgebrachte stemmen nodig. Met 37,5 % van datzelfde aantal

stemmen haalden de Franstaligen 62 mandaten of 41,5 % van,het totaal41.

Deze scheeftrekking is het gevolg van het feit dat het aantal beschikbare zetels

per kieskring wordt vastgesteld op basis van het aantal bewoners in die kieskring,

inbegrepen de kinderen van autochtonen en van niet-stemgerechtigde allochtonen

en hun kinderen, categorieën die talrijker zijn in het Franstalig landsdeel dan in

Vlaanderen. Dat een kinderrijke regio meer vertegenwoordigers krijgt dan zijn aantal
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40 Professor Emeritus Wilfried De Wachter, zie voetnoot 39.
41 Hierbij wordt geen rekening gehouden met ongeveer 0,6 % van de stemmen voor “gemengde” partijen zoals de

Belgische Unie-Union belge.
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stemgerechtigden is verdedigbaar, dat ook de niet-stemgerechtigde inwoners en

hun kinderen daarbij een rol spelen is op zijn minst bediscussieerbaar. Ook het

aantal blanco en ongeldige stemmen speelt een rol bij het aantal geldige stemmen

voor een zetel. Bij de federale verkiezingen van juni 2003 lag het aantal blanco

en ongeldige stemmen in het Franstalig landsdeel verhoudingsgewijze ongeveer

de helft hoger dan in Vlaanderen.

Hetzelfde fenomeen doet zich voor inzake het Europees Parlement en de vergadering

van de Raad van Europa: een Vlaamse zetel vergt er meer stemmen dan een Waalse.

Ander punt: een aantal voornamelijk “Brusselse realiteiten” die Vlaanderen in

principe moeilijk kunnen tevreden stellen. Deze in haar oorsprong Diets sprekende

stad heeft zich bij het begin van de 21e eeuw ontwikkeld tot een hoofdzakelijk

Franssprekende multiculturele stad waar Vlamingen zich minder thuis voelen. De

relatie tussen Vlaanderen zelf en zijn hoofdstad was voorheen al niet vanzelfspre-

kend, ze is er de voorbije decennia niet gemakkelijker op geworden. Formeel zou

Brussel de plaats bij uitstek moeten zijn waar de Vlaamse en de Frans-Waalse cultuur

mekaar ontmoeten en bevruchten. Maar daarvan komt vandaag niet veel meer

terecht en zeker niet met de openheid en de intensiteit waarmee andere culturen

er mekaar ontmoeten42. Over dat nationaal bindmiddel dat Brussel zou moeten

zijn, werden al bibliotheken vol geschreven, maar veel is daar tot vandaag niet

van in huis gekomen. Integendeel, terwijl de Vlaamse deelstaat zich in het centrum

van Brussel vestigde, koos Wallonië enerzijds voor Namen als hoofdstad, het

Waalse gewest en de Franstalige Gemeenschap bleven gescheiden, de Franstalige

Gemeenschap heeft anderzijds Brussel als hoofdstad en veranderde in stilte haar

42 Voor zover dat dit vroeger het geval was: in januari 1934 publiceerde de Brusselse Vlaming Paul Verhaert een
Franstalige brochure waarin hij zijn Franstalige stadgenoten vroeg om hun Vlaamssprekende medeburgers wat
meer welwillend tegemoet te treden. Het boekje, dat opgedragen was aan Leopold III, werd door de politie in
beslag genomen uit vrees dat het voor opstootjes zou zorgen. Paul Verhaert, “Un appel aux bruxellois, l’Avenir de
la Belgique et le Mouvement flamand, Le Rôle de Bruxelles”, januari 1934.
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officiële benaming van Communauté Française in Communauté Wallonie-Bruxelles.

Brussel is niet langer – voor zover het dat ooit geweest is – het bindmiddel dat de

deelstaten alsnog zouden kunnen koesteren. Terwijl men aan Franstalige kant het

officieel tweetalige Brussel wil uitbreiden naar het Vlaamse hinterland toe, en dat

zowel op het vlak van de gemeenschaps- als de gewestbevoegdheden, blijft

Vlaanderen zich om evidente redenen tegen om het even welke vorm van uit-

breiding verzetten. Dat is duidelijk niet in het (economisch) voordeel van Brussel,

feitelijke hoofdstad van Europa en ook “hoofdstad van Vlaanderen”43. Een en

ander vormt misschien geen democratisch deficit, het is wel een maatschappelijk

deficit.

Bovendien is, in vergelijking met de bescherming van de Waals-Franstalige minder-

heid in België, waarover we het eerder al hadden44, de bescherming van de

Vlaamse minderheid in Brussel lang niet zo grondig en effectief. En is er terzake

geen vooruitgang, integendeel:

Brussel heeft zich mét Vlaamse parlementaire steun ontwikkeld tot een feitelijk

volwaardig derde gewest. Dit in weerwil van het vroeger Vlaams verzet tegen een

gewestvorming met drie, met de daaruit voortvloeiende Vlaamse minderheids-

positie tegenover de twee andere gewesten, het Franstalige Wallonië en het

feitelijk Franstalige Brussel. Tijdens de besprekingen over het DHL-dossier zaten

derhalve 17 ministers rond de tafel, 9 Franstaligen en 8 Vlamingen. Terwijl de

Franstalige minister-president van Brussel er regelmatig op wees dat DHL op

Zaventem gevestigd was en dat Zaventem een “Vlaamse” zorg was.

Sinds de voorlopig laatste staatshervorming, het Lambermont-Lombardakkoord, is

de Vlaamse aanwezigheid in het Brusselse parlement vastgesteld op minimum en

maximum 17 vertegenwoordigers op een totaal van 89 parlementsleden. Dat was,

43 Over vooral de economische problematiek van Brussel zie hoofdstuk 3.5. “Brussel in de knoei”.
44 Zie bladzijde 125-127.
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in vergelijking met het “natuurlijk” aantal van 10 Vlaamse vertegenwoordigers

naar aanleiding van de laatste verkiezing, een vooruitgang maar één met uiterst

beperkte praktische gevolgen. Bij die gelegenheid kregen de Brusselse gemeenten

een extra bedrag van 25 miljoen EUR toegeschoven, althans die gemeentebesturen

die een extra Vlaamse schepen wilden opnemen zonder dat evenwel werd bepaald

welke bevoegdheid die schepen moest bekleden of zonder dat het extra geld naar

Vlaamse initiatieven moest gaan.

In de Brusselse regering worden op een totaal van 8 leden slechts 3 functies voor-

behouden aan Nederlandstaligen: 2 ministers en 1 staatssecretaris. Van de ooit

beloofde ruil van een numerieke taalpariteit in de federale regering met als tegen-

prestatie een even numerieke taalpariteit in de Brusselse regering is dus niets

overgebleven.

De wettelijk verplichte tweetaligheid van Brussel vervaagt steeds meer. Zo zou

men het taalhoffelijkheidsakkoord willen vervangen door een volgens een Vlaams

lid van de Brusselse regering “meer moderne” versie van de taalwet in bestuurs-

zaken. De negatieve uitspraken van de Raad van State over dat taalhoffelijkheids-

akkoord zorgden voor een aanzwengelen van de discussie over de zin en mogelijke

onzin van de taalwetgeving in Brussel.

Vlaanderen bekijkt de ontwikkeling in Brussel met, “gemengde” gevoelens, met

ergernis voor sommigen, met begrip voor de “realiteit” van anderen, met onver-

schilligheid en groeiende afstandelijkheid van de meesten. Voor de enen kan er

geen sprake zijn van het loslaten van Brussel, terwijl anderen dan weer stellen dat

Brussel toch maar “een blok aan het Vlaamse been” is. Brussel, een hoofdstad

die al te veel bevoegdheden kreeg, het economisch niet goed doet en af te rekenen

heeft met allerlei handicaps die het zelf opwerpt als het gaat over de rol van

Brussel als bindende hoofdstad. Brussel is hoe dan ook geen troef voor een

democratische Belgische staatsstructuur.
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3.4. Te belangrijke en niet-efficiënte financiële transfers van Vlaanderen

naar Wallonië en Brussel45

a. Wat zijn “financiële transfers” of inkomensoverdrachten?

Om al dan niet te kunnen spreken van een financiële inkomensoverdracht of transfer

van de regio naar een andere binnen een al dan niet federaal land, kunnen we

ons best baseren op het begrip van de “juste retour”: het deelgebied dat meer of

minder bijdraagt tot de fiscale, parafiscale of andere inkomsten van de overheid

moet ook meer of minder financieel voordeel halen uit de uitgaven van die over-

heid. Een transfer is dus het bedrag dat een gewest meer of minder krijgt dan het

zou krijgen wanneer zijn aandeel in de uitgaven van de overheid gelijk zou zijn

aan zijn bijdrage tot de inkomsten van die overheid. Nog korter gezegd: als één

deelgebied meer krijgt dan het zelf bijdraagt, dan spreekt men van een transfer.

b. Principes inzake transfers

Dat er in een land transfers gebeuren van een welvarende regio naar een minder

voorspoedig deelgebied is in principe niet abnormaal: de doelstelling van een land

als een economisch-monetaire unie is nu eenmaal de welvaart zo gelijkmatig

mogelijk over gans het grondgebied te spreiden. Bij de hierboven gehanteerde

definitie zouden transfers trouwens alleen maar worden vermeden bij een perfect

45 De gegevens voor dit hoofdstuk zijn tenzij anders vermeld, ontleend aan de onderstaande bronnen. In de betrok-
ken publicaties wordt ook de gehanteerde methodologie uitvoerig besproken. 
J. Van Gompel en E. De Boeck (1998), “Financiële stromen tussen de Belgische gewesten opnieuw bekeken”, in
J. Vuchelen en Ch. Vanderveeren (eds.) Een Vlaamse fiscaliteit binnen een economische en monetaire Unie,
Intersentia, blz 213-233. 
E. De Boeck en J. Van Gompel (2001), “Financiële transfers tussen de Belgische gewesten: actualisering en voor-
uitblik”, in Ph. Cattoir, Ph. De Bruyker, H. Dumont, H. Tulkens en E. Witte (eds.), Autonomie, solidariteit en
samenwerking: Enkele belangen van het Belgisch federalisme in de 21ste eeuw, Larcier, blz 355-373. 
J. Van Gompel en B. Van Craeynest (2004), “Financiële transfers tussen de Belgische gewesten: actualisering”,
studie in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Abafim).
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sociaal-economisch evenwicht tussen alle deelgebieden die men bij het bepalen

van de transfers zou willen betrekken. Omgekeerd zijn - substantiële - transfers

niet een noodzakelijk of wezenlijk onderdeel van een al dan niet federale staat.

Wel mag worden gesteld dat hoe sterker doorgedreven de federalisering, hoe

geringer de transfers zouden mogen zijn tussen de deelgebieden van de federatie.

Indien financiële transfers per definitie nauwelijks vermijdbaar zijn, niet verwerpelijk

maar desgevallend wenselijk zijn, dan wil dit nog niet zeggen dat ze niet aan

bepaalde regels en principes zouden moeten beantwoorden.

De transfers moeten:

- redelijk zijn: dat wil zeggen dat ze in de overdragende regio de welvaart, de

investeringen en de aanleg van reserves voor toekomstige verplichtingen en

uitdagingen niet in het gedrang brengen. In de ontvangende regio mogen ze

de ontwikkeling niet verhinderen van een eigen sociaal-economische dynamiek

die daar zou kunnen leiden naar meer economische expansie en bijgevolg het

verminderen, elimineren of omkeren van de transfers;

- objectief zijn: dat wil zeggen, ze mogen niet het resultaat zijn van uiteen-

lopende interpretaties en toepassing van, bijvoorbeeld, de sociale wetgeving

in de betrokken deelgebieden;

- transparant zijn: dat wil zeggen dat hun omvang en hun onderliggend mecha-

nisme voor iedereen duidelijk moeten zijn zodat ze kunnen getoetst worden

aan de voormelde criteria.

Al op dat laatste punt loopt het hier in België mis. De federale noch de regionale

overheden geven informatie die zou kunnen leiden tot een min of meer onbe-

twistbare bepaling van de omvang van de transfers en hun ontwikkeling in de tijd.

Met als resultaat dat de vraagstelling rond de mogelijke zin en de eventuele onzin
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van de transfers moet worden gevoerd op basis van studies opgesteld door de

academische wereld of privé-studiediensten die vaak moeten werken met

schattingen en extrapolaties. Dat leidt dan meermaals tot “nietes welles” discussies.

Al worden de beschikbare gegevens weliswaar steeds uitgebreider en betrouw-

baarder.

c. Berekening van de transfers

De transfers in de 19e eeuw, begin 20ste eeuw:

De Waalse socialistische politicus Jules Destrée schreef er al over in zijn beroemde

open brief aan Albert I onder de toen ophefmakende titel “Sire, il n’y a pas de

Belges”. Veel later stelde de toenmalige PSC-voorzitter Gerard Deprez in een

gesprek met het Brusselse dagblad Le Soir van 19 december 1995 dat “pendant

une période proportionnellement plus longue que la période actuelle, c’est la

Wallonie qui a transféré ses richesses à la Flandre”. De transfer van het Waalse

zuiden naar het Vlaamse noorden als argument om de discussie vandaag af te

wijzen, het is een veel gehoord voorwendsel.

Nochtans zijn er voor de 19e eeuw en de eerste decennia van de 20ste, toen de

samenleving nog eenvoudiger was en geen sprake van sociale zekerheid en

bijhorende parafiscaliteit, accurate gegevens beschikbaar inzake inkomsten en

investeringen van de staat, en dit per provincie.

Professor Juul Hannes, RUG en VUB, wijdde er een grondig onderzoek en diverse

publicaties aan. De kadertekst “De financiële transfers tussen Vlaanderen en

Wallonië in de 19e en begin 20ste eeuw” is gebaseerd op het werk van Professor

Juul Hannes.
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De financiële transfers tussen Vlaanderen en Wallonië 

in de 19e en begin 20ste eeuw

Onderstaande gegevens zijn geheel ontleend aan het werk van Professor Juul

Hannes, RUG en VUB (1). Op basis van de gedetailleerde rekeningen en begrotingen,

gepubliceerd in de “Documents parlementaires” kon Professor Hannes een exact

overzicht voorleggen van de inkomsten en uitgaven van de nationale overheid.

Vermits de gegevens per provincie beschikbaar waren, telde de auteur de vier zuiver

Vlaamse provincies samen en ook de vier zuiver Waalse provincies. Brabant, dat

toen nog de enige tweetalige provincie was, werd afzonderlijk gehouden.

De inkomsten bestonden vooral uit directe en indirecte belastingen en erfenisrechten.

Uit volgende tabel blijkt duidelijk dat vanaf de onafhankelijkheid in 1830 tot vóór

Wereldoorlog I Vlaanderen meer belasting betaalde dan Wallonië. De relatief grote

bijdrage van de vroegere provincie Brabant in verhouding tot haar aandeel in de

bevolking heeft natuurlijk alles te maken met het belang van Brussel als hoofd-

stad en de aanwezigheid aldaar van een welgestelde bovenklasse, deels van

Waalse of Vlaamse oorsprong.



135

Tabel 30: Belastinginkomsten 1832-1912.

Bron: J. Hannes, ibidem.

In de door Professor Hannes onderzochte periode betaalde Vlaanderen 1,39 miljard

goudfrank van de 3,44 miljard die België toen aan directe belastingen ophaalde.

Een gemiddeld Vlaams gezin betaalde over dezelfde periode 16,7 % meer belas-

tingen dan zijn Waalse tegenhanger. De jaarrechten op de koolmijnen en de groeven,

ook een directe belasting en bijna uitsluitend opgebracht door de zuidelijke

provincies, vertegenwoordigde jaarlijks gemiddeld slechts 550.000 goudfrank. 

Vlaanderen was in de betrokken periode nochtans aanzienlijk armer dan Wallonië

als gevolg van vooral mislukte oogsten, een hoog geboortecijfer en de mecha-

nisering van de textielnijverheid waardoor het handwerk verdween. Wallonië

kende in die periode de opgang van zijn kolen- en staalindustrie. Uiteraard rijst

dan de vraag waarom Vlaanderen in verhouding zoveel belastingen betaalde.

De uitleg is vrij eenvoudig. De inning van de belastingen gebeurde op verouderde,

oppervlakkige grondslagen die niet aangepast waren aan de snelle industriële

evolutie van de 19e eeuw.

Belastingen in %
Bevolking 

in %

Belastingen in miljoenen goudfrank

Directe Indirecte Totaal Directe Indirecte Totaal

Vlaanderen 40,4 45,5 44,0 44,1 1.391,6 4.046,5 5.438,1

Wallonië 35,2 27,9 30,0 38,2 1.212,6 2.482,9 3.695,5

Brabant 24,4 26,6 26,0 17,7 840,5 2.369,9 3.210,5

België 100 100 100 100 3.444,7 8.899,3 12.344
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Enkele illustraties:

- De grondbelastingen bleven een substantieel deel uitmaken van de totale

belastinginkomsten, onder meer omdat in Vlaanderen, ingevolge het verdwijnen

van de oude textielindustrie van het platteland, de bevolking daar in het

bewerken van een lap grond haar enige redding zag. De gronden bleven dus

duur. Ze hielden, als het meest zichtbare onderdeel van een vermogen, de

erfenisrechten in Vlaanderen ver boven het niveau in Wallonië.

- Het principe dat de belastingen moesten gebaseerd zijn op het inkomen was

wel aanvaard maar de beschikbare gegevens over dat inkomen waren beperkt

en gebrekkig. Daarom werd voor de bepaling van de belasting dan maar afge-

gaan op “tekenen en indiciën”: het aantal deuren en vensters, haarden, meiden

en knechten en dergelijke. Waren de Vlaamse woningen dan per definitie groter

dan die in Wallonië? Niet bepaald, maar een venster of deur werd wel meer

belast naargelang de woning in een gemeente lag met een grotere bevolking.

De belasting varieerde dan van 0,848 frank tot 2,332 frank. Dat benadeelde

Vlaanderen dat in vergelijking met Wallonië minder maar grotere gemeenten

kende.

- De patent- of bedrijfsbelasting, ontstaan in de tijd van ambachtelijke bedrijfjes,

werd niet aangepast aan het ontstaan van grootschalige bedrijven zodat ook

nog in het begin van de 20ste eeuw op een bakkersoven nagenoeg evenveel

belastingen werd geheven als op een hoogoven. De grote nv’s, vooral Waalse

industriële bedrijven, betaalden in de 19e eeuw nooit een noemenswaardige

hoeveelheid belastingen: slechts 1 à 2 % belastingen (plus 20 opcentiemen)

op de uitgekeerde dividenden. 
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Als de bijdragen van het armere Vlaanderen tot de staatsinkomsten dan relatief

hoog lagen, hoe zat het dan met de “juste retour” en de mate waarin de overheids-

investeringen naar Vlaanderen vloeiden? Van terugvloei via de sociale zekerheid

was natuurlijk geen sprake: het socialezekerheidsstelsel ontstond slechts na

Wereldoorlog II.

Uit de hiernavolgende tabel 31 blijkt hoe de investeringen in infrastructuur werden

verdeeld. De overige investeringen in schoolgebouwen, kazernes, enzovoort zullen

waarschijnlijk gespreid geweest zijn conform het aantal inwoners.

Tabel 31: Investeringen in de Belgische provincies 1832-1912 (in miljoenen).

(1) Moeilijk splitsbaar tussen Wallonië en Brabant.
Bron: J. Hannes, ibidem.

Vlaanderen Wallonië Brabant Totaal België

SSppoooorrwweeggeenn 684 1.989 259 2.932

Wegen

aanleg 65 71 34 170

onderhoud 103 132 29 264

Kanalen en rivieren

aanleg 236,6 176,2 (1) 412,5

onderhoud 73,6 68,0 141,6

Haven en kust

aanleg 313,5 1,5 315,0

onderhoud 51,6 51,6

TToottaaaall 1.727 4.286,7
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De investeringen in de spoorwegen gingen voor 68 % naar Wallonië en van de in

het totaal 920 miljoen aan investeringen in waterwegen en havens ging er 73 %

naar Vlaanderen. Met 1,5 miljard of 36 % van alle investeringen werd Vlaanderen

niet bepaald verwend.

Er was per saldo hoe dan ook geen sprake van financiële transfers van Wallonië

naar Vlaanderen. Dat de provincie Brabant toen nog niet opgesplitst was en de

twee grote deelgebieden in hun huidige omvang niet met elkaar worden vergeleken,

doet daar niets aan af. Als die provincie ± 40 % aan Vlamingen bevatte, die

proportioneel bijdroegen tot de belastingen betaald door Brabant, dan blijft de

verhouding tussen Vlaanderen en Wallonië, zoals naar voor komt uit het werk van

Professor Hannes, geheel intact. Het is er ons trouwens in de eerste plaats niet

om te doen te bewijzen dat er transfers waren van Vlaanderen naar Wallonië maar

wel dat het omgekeerde, zoals aanhoudend beweerd wordt, zeker niet plaatshad.

(1) Juul Hannes, “De prijs van België was altijd hoog”, Secessie (Kwartaalblad voor de Studie van Separatisme en
Directie Democratie), 2001, nr. 2, blz 25-37.
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De transfers in het recente verleden:

De financiële transfers tussen de deelstaten – waaronder ook Brussel – zijn het

gevolg van enerzijds hun verschillende bijdrage tot de fiscale inkomsten van de

federale overheid en tot de inkomsten van de sociale zekerheid en anderzijds van

het feit dat op die bijdragen tot de ontvangsten het principe van de “juste retour”

niet wordt toegepast. De verschillen in de fiscale en de parafiscale bijdragen vloeien

vooral voort uit de verschillen in de economische en sociaal-demografische

prestaties van de gewesten.

Eerder al hebben we gewezen op de verschillen tussen de gewesten inzake onder

meer economische groei en werkgelegenheid46. De verschillen in economische groei

hebben aanleiding gegeven tot opmerkelijke verschillen inzake het primair inkomen

en de bijdrage van de deelgebieden tot de inkomsten uit de personenbelasting.

Een en ander heeft tot gevolg dat er op tenminste drie niveaus transfers zijn waar

te nemen:

- op het vlak van de sociale zekerheid;

- inzake begrotingsverrichtingen voor de federale bevoegdheden;

- voor het financieringsmechanisme van de verschillende deelstaten.

Daar komt nog bij dat ook de overheidsschuld en de rente op die schuld transfers

tussen de gewesten meebrengt.

46 Zie Tabel 15 en Tabel 16 bladzijde 47 en 59.
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Tabel 32: Evolutie van het primair inkomen en de bijdrage tot de inkom-

sten uit de personenbelasting (1).

(1) Het primair inkomen van een regio is de optelsom van alle inkomsten verkregen uit arbeid of kapitaal, vóór inhou-
ding van belastingen en sociale bijdragen en vóór toevoeging van sociale uitkeringen. Het wordt geregistreerd
naar woonplaats en niet naar werkplaats. Het inkomen van de Waalse en de Vlaamse pendelaars naar Brussel
wordt dus bij Wallonië, respectievelijk Vlaanderen gevoegd. De verhouding transfers/primair inkomen (zie tabel-
len 32, 34 en 36) geeft aan welk deel van het primair inkomen door een deelgebied, via onder meer fiscaliteit
en sociale zekerheid, door een ander gewest wordt overgedragen en omgekeerd. Bron: Zie voetnoot nr. 45.

Primair inkomen (per hoofd, België = 100) Aandeel in de personen-
belasting (in %)Gezinnen Particuliere sector

Vlaanderen

1990 105,1 103,8 60,0

1995 106,9 105,9 61,6

2000 107,7 106,8 62,4

2002 108,1 107,3 63,1

2003 108,2 107,3 63,1

Wallonië

1990 87,7 83,7 29,2

1995 87,2 83,1 28,9

2000 85,8 81,5 28,5

2002 86,6 81,9 28,1

2003 85,7 82,0 28,1

Brussel

1990 110,8 132,2 10,8

1995 100,4 122,5 9,5

2000 101,4 122,6 9,0

2002 100,1 117,9 8,9

2003 99,2 116,8 8,9
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De transfers in de verschillende domeinen:

Transfers in de sociale zekerheid

In 2003 stroomde in de sociale zekerheid 3,7 miljard EUR van het Vlaamse Gewest

naar de twee andere, 2,1 miljard naar Wallonië en 1,6 miljard naar Brussel. Zoals

in de voorgaande jaren steeg ook in 2003 het nominale bedrag van die transfers;

in procent van het primair inkomen van de Vlaamse gezinnen en vennootschappen

stabiliseerde de overdracht zich op 2,4 %. Dat betekent dat via de sociale zeker-

heid in 2003

- elke Vlaming gemiddeld 625 EUR overdroeg naar Wallonië en Brussel;

- elke Waalse landgenoot gemiddeld 623 EUR ontving en elke inwoner van

Brussel 1.663 EUR.

Tabel 33: Transfers vervat in de verrichtingen van de sociale zekerheid

1990-2003.

Zie hiernaast

Bron: zie voetnoot nr. 45.

Uit tabel 33 leren we dat Vlaanderen in 2003 voor 64,1 % van de ontvangsten

tekende. De sociale zekerheid spendeerde in Vlaanderen “slechts” 56,6 % van zijn

totale uitgavenpakket, een verschil van net geen 8 %. Het aandeel in de uitgaven

benadert wel stilaan het Vlaamse aandeel in de Belgische bevolking, zijnde 57,9 %

in 2003. Tussen 2000 en 2003 stegen de uitgaven voor sociale zekerheid in

Vlaanderen met 5,1 % per jaar, in Wallonië ging het om een stijging van 4,6 %.

Deze evolutie is het saldo van verschillende ontwikkelingen inzake demografie

en arbeidsmarkt, die ook tot uiting komen in de cijfers in tabel 34 in bijgaande

kadertekst.
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1. Geregionaliseerde verrichtingen van de Sociale Zekerheid
Bedragen (in miljard EUR) Aandelen (in %)

Vlaanderen Wallonië Brussel Vlaanderen Wallonië Brussel
Ontvangsten
1990 18,7 9,1 2,1 62,6 30,3 7,2
1995 21,5 10,1 2,2 63,5 30,0 6,5
1996 22,3 10,5 2,3 63,6 29,9 6,4
1997 23,3 10,9 2,3 63,8 29,9 6,4
1998 24,1 11,3 2,4 63,9 29,8 6,3
1999 25,5 11,9 2,5 63,8 29,9 6,2
2000 26,7 12,4 2,7 63,9 29,7 6,4
2001 27,3 12,6 2,8 63,9 29,5 6,5
2002 29,1 13,4 3,0 64,0 29,5 6,5
2003 29,5 13,6 2,9 64,1 29,5 6,4

Uitgaven
1990 15,6 9,8 3,2 54,7 34,3 11,0
1995 20,7 12,7 3,8 55,7 34,0 10,3
1996 21,8 13,2 4,0 55,9 34,0 10,3
1997 22,0 13,4 4,0 55,9 33,9 10,1
1998 22,9 13,9 4,1 56,0 34,0 10,0
1999 23,6 14,3 4,1 56,1 34,0 9,9
2000 24,2 14,6 4,3 56,2 33,9 9,9
2001 25,7 15,5 4,5 56,3 33,9 9,8
2002 27,1 16,2 4,7 56,5 33,7 9,8
2003 28,7 17,0 4,9 56,6 33,6 9,8
2. Financiële transfers

Bedragen (in miljard EUR) In % van het primair inkomen
Vlaanderen Wallonië Brussel Vlaanderen Wallonië Brussel 

1990 2,3 -1,1 -1,1 2,3 -2,6 -5,4
1995 2,9 -1,5 -1,4 2,4 -2,8 -6,2
1996 3,0 -1,6 -1,5 2,5 -2,9 -6,3
1997 3,1 -1,6 -1,5 2,4 -2,9 -6,1
1998 3,2 -1,7 -1,5 2,4 -2,9 -6,0
1999 3,2 -1,7 -1,5 2,3 -2,8 -5,9
2000 3,3 -1,8 -1,5 2,3 -2,9 -5,6
2001 3,5 -2,0 -1,5 2,4 -3,1 -5,6
2002 3,6 -2,0 -1,6 2,4 -3,1 -5,7
2003 3,7 -2,1 -1,6 2,4 -3,1 -5,8
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Enkele recente ontwikkelingen in de diverse onderdelen 

van de sociale zekerheid

Tabel 34 illustreert de regionale verdeling van de sociale zekerheidsuitkeringen

Tabel 34: Regionale toewijzing sociale zekerheidsuitkeringen.

Zie hiernaast

Bron: zie voetnoot nr. 45.

Deze tabel illustreert het volgende:

De relatief snellere veroudering van de Vlaamse bevolking veroorzaakt een groeiend

aandeel van Vlaanderen in de pensioenuitgaven (58,5 % tegenover een bevolkings-

aandeel van 57,9 %) terwijl het Vlaamse aandeel in de kinderbijslagen daalt

omdat het geboortecijfer zakt. De werkloosheid in Vlaanderen, de brugpensioenen

en de loopbaanonderbreking kosten 50,7 % van het uitgavenpakket en dat tegenover

een bevolkingsaandeel van 57,9 %. In 2003 werd de stijging van de werkloos-

heidsuitkeringen in Wallonië slechts in beperkte mate gecompenseerd door het

ruimer gebruik dat Vlaanderen maakt van brugpensioenen.

In 2003 lag het aandeel van Vlaanderen voor ziekte en invaliditeit 0,6 % onder

het Vlaamse bevolkingsaandeel terwijl het Waalse aandeel 0,3 % hoger lag dan

zijn bevolkingsaandeel. Kleine percentages op evenwel grote bedragen.



Bedragen (in miljard EUR) Aandelen (in %)
Vlaanderen Wallonië Brussel Vlaanderen Wallonië Brussel

Pensioenen
1990 5,4 3,3 1,1 55,7 33,5 10,8
1995 7,0 4,1 1,2 56,5 33,5 10,0
1999 8,0 4,5 1,3 57,8 32,9 9,3
2000 8,2 4,6 1,3 58,0 32,8 9,2
2001 8,6 4,8 1,3 58,2 32,7 9,1
2002 9,0 5,0 1,4 58,5 32,5 9,0
2003 9,3 5,3 1,4 58,5 32,5 9,0
Ziekte en invaliditeit
1990 5,0 3,2 1,0 54,8 34,6 10,7
1995 6,9 4,2 1,3 56,0 33,8 10,2
1999 8,2 5,0 1,4 56,4 33,9 9,7
2000 8,8 5,3 1,5 56,6 33,7 9,7
2001 9,5 5,6 1,6 56,9 33,6 9,6
2002 10,1 5,9 1,7 57,1 33,4 9,5
2003 10,7 6,2 1,8 57,3 33,2 9,4
Kinderbijslagen
1990 1,5 0,9 0,3 56,4 33,5 10,1
1995 1,8 1,1 0,3 56,5 33,4 10,1
1999 1,9 1,1 0,4 55,9 33,8 10,3
2000 1,9 1,2 0,4 55,5 33,9 10,6
2001 1,9 1,2 0,4 55,3 34,0 10,8
2002 2,0 1,2 0,4 55,1 34,0 10,8
2003 2,0 1,3 0,4 55,0 34,1 10,9
Werkloosheid (inclusief brugpensioenen en loopbaanonderbreking)
1990 1,7 1,2 0,3 52,6 37,3 10,0
1995 3,1 2,1 0,6 53,7 36,3 10,0
1999 3,1 2,2 0,6 52,2 37,4 10,4
2000 3,0 2,2 0,6 51,2 38,6 10,8
2001 3,1 2,4 0,7 50,6 38,6 10,8
2002 3,5 2,6 0,8 50,6 38,3 11,1
2003 3,8 2,8 0,8 50,7 38,1 11,2
Arbeidsongevallen, beroepsziekten, bestaanszekerheid en gewaarborgd inkomen van bejaarden
1990 0,8 0,5 0,2 51,1 36,0 12,9
1995 1,0 0,6 0,2 52,6 35,1 12,3
1999 1,0 0,7 0,2 52,3 35,6 12,1
2000 1,0 0,7 0,2 52,5 35,3 12,2
2001 1,0 0,7 0,2 52,5 35,3 12,1
2002 1,1 0,7 0,2 53,4 34,6 12,0
2003 1,2 0,8 0,3 53,2 34,8 12,0
Totaal uitkeringen
1990 14,4 9,1 2,8 54,8 34,5 10,7
1995 19,8 12,1 3,6 55,7 34,1 10,2
1999 22,2 13,5 3,9 56,0 34,1 9,8
2000 22,9 14,0 4,0 56,0 34,1 9,8
2001 24,2 14,7 4,2 56,1 34,1 9,8
2002 25,6 15,4 4,5 56,3 33,9 9,8
2003 27,1 16,2 4,7 56,4 33,8 9,8
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47 Zie over het al dan niet in rekening nemen van deze lonen bladzijde 158.

Transfers via de federale begroting

Zoals aangegeven in tabel 35 bedroeg de transfer via de federale begroting 1,5

miljard EUR en is er langs deze weg ook een transfer vanuit Brussel naar Wallonië.

Concreet betekent dit dat via de federale begroting:

- elke Vlaming in 2003 250 EUR overdroeg naar Wallonië en elke inwoner van

Brussel 402 EUR;

- elke inwoner van Wallonië gemiddeld 563 EUR ontving (445 uit Vlaanderen en

118 uit Brussel).

Voor deze overdrachten zijn er twee aanwijsbare oorzaken. Van de federale lonen, 

pensioenen en sociale lasten gaat volgens een raming 39,9 % naar Wallonië, wat

7,3 procentpunten meer is dan het Waalse aandeel in de totale bevolking47.

Daarnaast droeg Vlaanderen in datzelfde jaar per inwoner 9,3 % meer bij tot de

federale overheidsontvangsten dan het landsgemiddelde. De laatste jaren bedroeg

de Waalse bijdrage per inwoner steeds 15 tot 20 % minder dan de gemiddelde

bijdrage per inwoner. De Brusselaars droegen in 2003 8,3 % meer bij dan de

gemiddelde Belg, ook al daalt die “voorsprong” van de Brusselaars al sinds 1990.
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Tabel 35: Transfers vervat in de financiën van de federale overheid.

Bron: zie voetnoot nr. 45.

Bedragen (in miljard EUR) Aandelen (in %)

Vlaanderen Wallonië Brussel Vlaanderen Wallonië Brussel

Regionale toewijzing federale ontvangsten

1990 12,5 5,3 2,5 61,5 26,2 12,4

1995 16,3 6,7 2,8 63,1 26,1 10,9

1997 16,7 6,7 2,9 63,5 25,6 11,0

2000 20,1 8,1 3,5 63,5 25,6 11,0

2001 20,2 7,9 3,6 63,7 25,0 11,2

2002 21,3 8,4 3,5 64,2 25,2 10,7

2003 23,8 9,4 3,8 64,3 25,3 10,3

Regionale toewijzing federale uitgaven

1990 9,1 4,6 2,1 57,8 29,1 13,1

1995 10,8 5,7 1,9 58,9 30,9 10,2

1997 11,3 6,2 1,8 58,6 32,0 9,4

2000 13,3 7,3 2,0 58,9 32,2 8,9

2001 13,7 7,6 2,1 58,5 32,4 9,0

2002 13,8 7,8 2,1 58,3 32,9 8,7

2003 14,8 8,3 2,2 58,4 32,9 8,8

Financiële transfers In % van het primair inkomen

1990 0,6 -0,5 -0,1 0,6 -1,0 -0,6

1995 0,8 -0,9 0,1 0,6 -1,6 0,5

1997 0,9 -1,3 0,3 0,7 -2,2 1,2

2000 1,0 -1,5 0,5 0,7 -2,4 1,8

2001 1,2 -1,7 0,5 0,8 -2,7 1,9

2002 1,4 -1,8 0,5 0,8 -2,7 1,9

2003 1,5 -1,9 0,4 1,0 -2,9 1,4
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Transfers via de financiering van de regio’s

De financiering van de regio’s gebeurt in hoofdzaak via de overdracht van een deel

van de ontvangsten uit de personenbelasting en de BTW aan de gemeenschappen

en van de personenbelasting aan de gewesten. In 2003 “gaf” de federale overheid

15,7 miljard EUR aan de gemeenschappen, terwijl de gewesten 7,8 miljard kregen.

De gewesten kunnen bovendien rekenen op de opbrengst van eigen gewestelijke

belastingen, die via het Lambermontakkoord nog werden uitgebreid. Deze

gewestelijke belastingen worden deels federaal geïnd maar volledig aan de

gewesten teruggestort op grond van de lokalisatie van de heffing zodat zij geen

financiële transfers inhouden.

De voormelde overgedragen middelen – 15,7 en 7,8 miljard EUR – worden gedeelte-

lijk aan de regio’s toegewezen op basis van de regionale opbrengst van de personen-

belastingen en impliceren in die zin geen stromen tussen de regio’s. In de mate dat

de regionale toewijzing van deze federale overdrachten afwijkt van de regionale

bijdragen tot de belastingen, houdt de financiering van de regio’s volgens de bena-

dering van de “juste retour” wel transfers in. Zo gebeurt de BTW-overdracht aan de

gemeenschappen op basis van het aantal leerlingen in elke regio. Daarnaast is er ook

een nationale solidariteitsovereenkomst tussen de gewesten voorzien. Die houdt

een expliciete transfer in naar de gewesten waar de gemiddelde opbrengst van

de personenbelasting per inwoner lager ligt dan het nationale gemiddelde.

Tabel 36 geeft de betrokken bedragen weer.

Tabel 36: Middelen uit de federale begroting ter beschikking gesteld van

de gemeenschappen en gewesten.

Zie hiernaast

(1) Voor de toewijzing van een deel van ontvangsten van de Vlaamse en Franse Gemeenschap aan Brussel werden de
sleutels (Brusselse bevolking x 0,20)/(Brusselse bevolking x 0,20 + Vlaamse bevolking) en (Brusselse bevolking x
0,80 + Waalse bevolking) gehanteerd. Bron: Zie voetnoot nr. 45.



Bedragen (in miljard EUR) Aandelen (in %)
Vlaanderen Wallonië Brussel Vlaanderen Wallonië Brussel

1. Ontvangsten van de gemeenschap (1)

1990 5,2 3,3 1,0 54,7 35,1 10,2

1995 6,6 4,0 1,1 56,3 34,1 9,7

1996 6,7 4,0 1,1 56,6 33,8 9,6

1997 7,1 4,2 1,2 57,0 33,5 9,5

1998 7,3 4,2 1,2 57,3 33,2 9,5

1999 7,6 4,3 1,2 57,8 32,8 9,4

2000 7,6 4,4 1,3 57,4 33,1 9,5

2001 8,2 4,7 1,4 57,6 32,9 9,5

2002 8,7 4,9 1,4 57,7 32,8 9,5

2003 9,1 5,1 1,5 58,0 32,6 9,5

waarvan BTW
1990 4,1 2,6 0,8 54,7 35,1 10,2

1995 4,7 3,0 0,8 55,3 34,9 9,8

1996 4,8 3,0 0,8 55,4 34,8 9,8

1997 4,9 3,1 0,9 55,5 34,7 9,7

1998 5,0 3,1 0,9 55,6 34,6 9,7

1999 5,1 3,1 0,9 55,7 34,5 9,7

2000 5,1 3,2 0,9 55,3 34,9 9,8

2001 5,3 3,4 1,0 55,3 34,9 9,8

2002 5,5 3,5 1,0 55,1 34,9 9,9

2003 5,7 3,6 1,0 55,2 34,9 9,9

waarvan personenbelasting
1990 1,1 0,7    0,2 54,8 35,1 10,2

1995 1,8 1,0 0,3 59,0 31,8 9,2

1996 1,9 1,0 0,3 59,7 31,2 9,1

1997 2,1 1,1 0,3 60,8 30,3 8,9

1998 2,3 1,1 0,3 61,2 29,9 8,8

1999 2,5 1,2 0,4 62,4 29,0 8,6

2000 2,5 1,2 0,4 62,3 29,1 8,7

2001 2,9 1,3 0,4 62,5 28,8 8,7

2002 3,2 1,5 0,4 62,7 28,6 8,7

2003 3,4 1,5 0,5 63,2 28,2 8,6

2. Ontvangsten van de gewesten (personenbelasting)
1990 2,3 1,6 0,5 52,0 36,8 11,2

1995 3,9 2,5 0,7 54,9 35,4 9,7

1996 4,2 2,6 0,7 55,7 34,8 9,5

1997 4,7 2,8 0,7 56,6 34,5 9,0

1998 5,1 3,0 0,8 57,3 33,7 9,0

1999 5,6 3,2 0,9 57,7 33,1 9,1

2000 5,7 3,2 0,9 57,7 33,1 9,1

2001 6,4 3,6 1,0 58,4 32,7 8,8

2002 4,2 2,6 0,6 56,5 35,9 7,6

2003 4,4 2,8 0,6 56,7 35,8 7,6



De hiernavolgende tabel 37 geeft de transfers weer die in dit domein plaats-

grepen. Ze bedroegen in 2003 1,3 miljard EUR van Vlaanderen naar Wallonië. Van

of naar Brussel waren er de laatste jaren geen transfers op dit gebied. Concreet

betekent dit dat via de financiering van de regio’s:

- elke Vlaming 216 EUR overdroeg aan Wallonië;

- elke inwoner van Wallonië gemiddeld 386 EUR ontving.
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Tabel 37: Transfers vervat in de financiering van gemeenschappen en

gewesten.

Bron: Zie voetnoot nr. 45.

Bedragen (in miljard EUR) In % van het primair inkomen

Vlaanderen Wallonië Brussel Vlaanderen Wallonië Brussel

1990 1,0 -1,1 0,0 1,1 -2,4 0,2

1995 1,2 -1,2 0,0 1,0 -2,2 -0,2

1996 1,1 -1,1 -0,1 0,9 -2,0 -0,2

1997 1,2 -1,1 0,0 0,9 -2,0 -0,2

1998 1,1 -1,1 -0,1 0,9 -1,9 -0,2

1999 1,1 -1,1 -0,1 0,8 -1,8 -0,3

2000 1,2 -1,1 -0,1 0,8 -1,8 -0,2

2001 1,2 -1,3 0,0 0,8 -2,0 0,1

2002 1,3 -1,3 0,0 0,8 -2,0 0,1

2003 1,3 -1,4 0,0 0,8 -2,0 0,1

waarvan stromen m.b.t. de overgedragen personenbelasting

1990 0,5 -0,4 0,0 0,5 -1,0 0,0

1995 0,6 -0,6 0,0 0,5 -1,0 0,0

1996 0,5 -0,5 0,0 0,4 -0,9 0,0

1997 0,5 -0,5 0,0 0,4 -0,9 0,1

1999 0,4 -0,4 0,0 0,3 -0,8 0,0

2000 0,4 -0,4 0,0 0,3 -0,7 0,1

2001 0,5 -0,5 0,0 0,3 -0,8 0,1

2002 0,5 -0,6 0,1 0,3 -0,9 0,4

2003 0,5 -0,6 0,1 0,3 -0,9 0,4

waarvan stromen m.b.t. de overgedragen BTW

1990 0,6 -0,6 0,0 0,6 -1,4 0,2

1995 0,7 -0,6 0,0 0,5 -1,1 -0,2

1996 0,6 -0,6 0,0 0,5 -1,1 -0,2

1997 0,7 -0,6 -0,1 0,5 -1,1 -0,3

1998 0,7 -0,6 -0,1 0,5 -1,1 -0,3

1999 0,7 -0,6 -0,1 0,5 -1,1 -0,3

2000 0,8 -0,7 -0,1 0,5 -1,1 -0,3

2001 0,8 -0,7 0,0 0,5 -1,1 -0,1

2002 0,8 -0,7 -0,1 0,5 -1,1 -0,3

2003 0,8 -0,7 -0,1 0,5 -1,1 -0,3
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Transfers vervat in de rentelasten

De berekening van wat we gemakshalve de rentetransfers noemen, gaat uit van

enkele veronderstellingen en benaderingen zodat we beschikken over:

1. Het aandeel van elk gewest in de Belgische overheidsschuld op een welbepaald

ogenblik.

2. De evolutie vanaf dat ogenblik van die “gewestelijke” schuld en dit op basis

van de effectieve regionale rekeningen en de regionale opsplitsing van alle

federale inkomsten en ontvangsten, inclusief de sociale zekerheid.

3. De rente die elk gewest op die schuld zou betaald hebben, berekend volgens

de twee hiervoor vermelde elementen.

4. Het effectief door de gewesten gedragen deel van de federale rentelast.

Het verschil tussen wat de regio’s in principe hadden moeten betalen (3) en wat

ze effectief hebben gedragen (4), geeft ons de rentetransfer.

Voor de becijfering van (1) hierboven nemen we louter arbitrair het jaar 1990 (zie

toelichting en alternatieven in kadertekst bladzijde 156-157). We wijzen de over-

heidsschuld op het einde van dat jaar toe aan de drie gewesten.Dat gebeurt op

basis van de regionale aandelen in de totale inkomsten van de overheid van dat

jaar. Deze verdeelsleutel is in die mate verantwoord dat hij rekening houdt met de

draagkracht van elke regio. Het is ook de verdeelsleutel die werd gebruikt door de

Leuvense economen Van Rompuy en Bilsen48. Op die manier wordt 62,1 % van de

overheidsschuld van einde 1990 toegewezen aan Vlaanderen, 28,6 % aan Wallonië

en 9,3 % aan Brussel. Deze verdelingswijze is gunstig voor zowel Brussel als

48 P. Van Rompuy en V. Bilsen, “10 jaar financiële stromen tussen de gewesten in België”, Leuvense Economische
Standpunten nr. 45, Centrum voor Economische Studiën, K.U.Leuven, 1988, 28 blz.
P. Van Rompuy en V. Bilsen, “Regionalisering van de sociale zekerheid”, Leuvense Economische Standpunten nr.
68, Centrum voor Economische Studiën, K.U. Leuven, 1993, 20 blz.



Wallonië. Inderdaad, als we bijvoorbeeld de bevolking van de gewesten als

berekeningsbasis zouden nemen, dan komen we voor Vlaanderen uit op 57,9 %,

voor Wallonië op 32,5 % terwijl Brussel dan goed is voor 9,6 %.

Op basis van de schuld per gewest per eind 1990 kunnen we de schuld per gewest

per eind 1991 berekenen:

- We becijferen de rente die elke regio op de hem toegewezen schuld over

1991 zou betaald hebben.

- We berekenen het primaire saldo, dus het overheidsoverschot of –tekort,

zonder rekening te houden met de rentelasten van de gewestbegroting over

1991 en voegen dat toe (of trekken het af in geval van overschot) aan de

schuld per eind 199049.

We doen telkens hetzelfde voor de volgende jaren.

Om de cijfers onder (4) hierboven te bepalen, volstaat het de gekende door de

Belgische overheid gedragen rentelast toe te wijzen aan de gewesten, opnieuw

volgens het “draagkrachtprincipe”: het aandeel van elk gewest in overheids-

ontvangsten, namelijk 62,1 % voor Vlaanderen, 28,6 % voor Wallonië en 9,3 %

voor Brussel (zie ook hierboven). Op die wijze gaan we er dus vanuit dat het

aandeel van de regio’s in de rentelasten evenredig zou zijn aan hun aandeel in de

overheidsinkomsten.

Alle cijfers zijn opgenomen in tabel 38. Het verschil tussen (3) en (4) hierboven,

met name het verschil tussen de rentelasten na splitsing en de rentelasten op

basis van draagkracht zijn dan de transfers vervat in de rentelasten.
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49 Het primair saldo omvat dan zowel de effectieve budgettaire saldi als de aan elke regio toegewezen ontvangsten
en uitgaven van de federale overheid (inclusief deze voor de sociale zekerheid). Deze werkwijze werd ook gevolgd
door Professor P. Van Rompuy, zie voetnoot 48.
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Tabel 38: Transfers vervat in de rentelasten 

(onder hypothese van schuldsplitsing in 1990).

Bron: J. Van Gompel, "Een denkoefening over regionale schuldsplitsing in België", 2005.

Uit de tabel 38 blijkt dat de transfers vanuit Vlaanderen gestaag oplopen tot 3,85

miljard EUR. Concreet betekent dit dat via de rente op de overheidsschuld:

- elke Vlaming in 2003 642 EUR overdroeg aan Wallonië (457 EUR) en aan

Brussel (185 EUR);

- elke inwoner van Wallonië 813 EUR ontving en elke inwoner van Brussel 112 EUR. 

In feite gaat het er om dat elke Vlaming een deel van de rentelasten betaalt die

zijn Waalse en Brusselse landgenoten zouden moeten betalen. 

Rentelasten na splitsing
(= onder hypothese splitsing)

Rentelasten o.b.v. draagkracht
(= effectief gedragen)

Transfers vervat in rentelasten
(verschil)

Vlaanderen Wallonië Brussel Vlaanderen Wallonië Brussel Vlaanderen Wallonië Brussel

1991 12,07 5,56 1,80 12,07 5,56 1,80 0,00 0,00 0,00

1992 12,26 5,95 1,97 12,58 5,78 1,81 0,33 -0,17 -0,16

1993 12,17 6,23 2,13 12,86 5,92 1,76 0,68 -0,32 -0,37

1994 10,84 5,85 2,03 11,76 5,36 1,60 0,92 -0,48 -0,44

1995 10,55 6,03 2,13 11,82 5,32 1,57 1,27 -0,71 -0,56

1996 10,04 6,11 2,18 11,61 5,18 1,54 1,57 -0,93 -0,64

1997 9,19 5,98 2,14 10,97 4,91 1,43 1,78 -1,07 -0,71

1998 8,73 6,13 2,19 10,85 4,78 1,42 2,12 -1,34 -0,78

1999 8,12 6,22 2,21 10,53 4,63 1,40 2,40 -1,59 -0,81

2000 7,94 6,66 2,36 10,79 4,76 1,41 2,85 -1,90 -0,95

2001 7,39 6,93 2,43 10,68 4,68 1,40 3,28 -2,25 -1,03

2002 6,53 6,93 2,43 10,13 4,38 1,35 3,60 -2,55 -1,04

2003 5,67 6,85 2,34 9,52 4,11 1,23 3,85 -2,74 -1,11



Bij de cijfers over de transfers via de rente horen nog enkele bedenkingen, onder

meer inzake het belang van de gekozen startperiode en andere veronderstellingen.

Zie de kadertekst: “Bemerkingen bij de rentetransfers”.

Als we de transfers in de vier hierboven besproken domeinen samenvoegen,

komen we tot een totaal van 3,8 miljard EUR en 10,4 miljard EUR in respectievelijk

1990 en 2003.

Tabel 39: Totale transfers in 1990 en in 2003 (in miljard EUR).

Bron: Voorafgaande tabellen 

Concreet betekenen deze cijfers dat in 2003:

- elke Vlaming 1.734 EUR overdroeg: 1.351 naar Wallonië en 383 naar Brussel;

- elke inwoner van Wallonië 2.041 EUR ontving;

- elke inwoner van Brussel 2.318 EUR ontving.

Anders gezegd: Vlaanderen besteedde 6,6 % van zijn primair inkomen aan over-

drachten naar andere gewesten. De ontvangen bedragen betekenden voor

Wallonië 12,1 % en voor Brussel 8,2 % van hun respectievelijk primair inkomen50.
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50 Voor de definitie van primair inkomen zie desgewenst tabel 32.

1990 2003

Totaal
naar

Wallonië
naar

Brussel
Totaal

naar
Wallonië

naar
Brussel

Transfers vanuit Vlaanderen via:

Sociale Zekerheid 2,2 1,1 1,1 3,7 2,1 1,6

Federale begroting 0,6 0,5 0,1 1,5 1,9 -0,4

Financiering gewesten en gemeenschappen 1,0 1,0 0,0 1,3 1,3 0,0

Overheidsschuld - - - 3,9 2,8 1,1

Totaal 3,8 2,6 1,2 10,4 8,1 2,3
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Bemerkingen bij de rentetransfers

(a) Op grond van het gehanteerde splitsingsscenario zou de schuldgraad van de

drie gewesten er na verloop van tijd heel anders uitzien omdat Vlaanderen

een aanzienlijk primair overschot zou opbouwen, terwijl in de twee andere

gewesten dat primair overschot erg beperkt zou blijven. Dat brengt dan weer

mee dat ze hun oplopende rentelast bijna volledig via leningen moeten betalen.

In de hiernavolgende tabel 40 zien we hoe de schuldgraad zou evolueren.

Vlaanderen zou in 2003 de Maastrichtnorm van 60 % ongeveer bereikt hebben.

Tabel 40: Ontwikkeling van de schuldgraad in % van het Bruto Regionaal

Product (BRP) bij volledige regionalisering van de federale publieke

financiën vanaf 1990.

Bron: J. Van Gompel, ibidem.

Evolutie regionale schuldgraad
(in % BRP)

Regionaal overheidssaldo
(in % BRP)

Vlaanderen Wallonië Brussel Vlaanderen Wallonië Brussel

1990 141,4 151,9 59,0

1991 140,4 155,7 63,7 -5,0 -13,3 -6,7

1992 139,0 162,2 68,8 -5,3 -14,3 -7,8

1993 142,7 175,9 76,2 -4,4 -13,9 -7,3

1994 136,5 181,5 80,9 -1,6 -12,0 -6,6

1995 128,9 184,3 83,7 -0,5 -12,1 -6,1

1996 122,2 186,8 83,9 0,3 -11,8 -5,8

1997 112,2 188,1 84,4 2,4 -10,5 -4,7

1998 103,7 188,2 82,5 3,9 -10,0 -3,7

1999 94,5 190,6 82,4 4,2 -9,6 -3,9

2000 84,5 191,5 83,5 5,5 -10,1 -3,8

2001 78,3 201,8 85,7 6,2 -10,4 -3,1

2002 70,7 206,2 88,3 5,7 -11,0 -3,6

2003 61,7 208,7 88,2 6,4 -11,3 -3,6
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(b) Uiteraard gaat het om simulaties. Die zijn evenwel niet erg gevoelig voor de

gebruikte verdeelsleutel inzake de staatsschuld maar wel voor de keuze van

het jaar waarin de schuldsplitsing begint. Nemen we bijvoorbeeld 1970, het

jaar van de eerste staatshervorming als vertrekpunt en gaan we dus uit van

een veel langere periode van zelfstandigheid van de gewesten, dan zou

Vlaanderen volgens de hier gebruikte methode zijn schuld al in 1995 hebben

zien wegsmelten terwijl de rentetransfers in dat jaar tot liefst 11 miljard EUR

zouden zijn opgelopen.

(c) De evolutie van de respectieve BRP’s, de primaire tekorten of overschotten

enzovoort in de gewesten gaan natuurlijk uit van een ongewijzigd beleid, dus

van een beleid zoals het zowel binnen België als binnen en door de gewesten

is gevoerd. De confrontatie met een schuldgraad oplopend tot 600 % van zijn

BRP, zoals de simulatie vanaf 1970 voor Wallonië aangeeft, zou dat gewest

gedwongen hebben tot een ander dan het nu gevoerde beleid. 
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De voorafgaande berekeningen werden in de loop van de jaren regelmatig verfijnd

en, benevens op een aantal redelijke veronderstellingen, steeds meer gebaseerd

op concreet, hard cijfermateriaal. De gehanteerde veronderstellingen zijn daarbij

zeker niet gekozen in functie van het maximaliseren van het eindresultaat. Dat zou

alleen maar de meestal oppervlakkige en politiek geïnspireerde kritiek op de cijfers

in de hand werken.

Sommige berekeningen komen wel tot lagere resultaten. Meestal omdat ze niet

alle vier de domeinen, hierboven onderzocht, omvatten. Zo kwam het VBO voor

het jaar 2000 uit op een bedrag van 3 tot 2,5 miljard EUR, exclusief transfers via

de overheidsschuld. Het VBO hield ook geen rekening met de transfers via loon-

en sociale kosten ten laste van de federale overheid, een bedrag van 0,75 miljard

in 2003. De Belgische werkgeversorganisatie gaat er inderdaad van uit dat, als de

federale overheid relatief meer Waalse landgenoten te werk stelt, men dan de

meerbetaling van lonen en sociale lasten niet mag mee incalculeren in de transfers.

In ruil voor die meeruitgaven krijgt de federale overheid immers vanuit Wallonië

ook meer arbeidsprestaties. Indien we hetzelfde principe hadden toegepast, dan

zouden de transfers exclusief de rentetransfers niet 5,56 miljard EUR maar 4,81

miljard EUR hebben bedragen.

We geloven niet dat we de zaken op de spits drijven als we, in aansluiting op wat

voorafgaat, wijzen op het fenomeen van een relatief groot aantal Franstalige

landgenoten in de federale administratie in ruime zin, inclusief bijvoorbeeld

organisaties als De Post, de NMBS en de wetenschappelijke instellingen. Op basis

van statistieken van de federale overheid en het antwoord op een rist parlementaire

vragen  kwam J. Van Hauthem, Vlaams parlementslid en senator, VB, tot de conclusie

dat de federale administratie 15.000 Vlaamse werknemers te weinig telt51. Hij

treedt daarbij enigszins in de voetsporen van wijlen Geerard Van Den Daele, CVP52.



De transfers in de toekomst

Diegenen die de aandacht vestigen op de transfers, hun omvang en hun effecten,

worden steevast gewezen én op het verleden en de zogenaamde vroegere soli-

dariteit van Wallonië met Vlaanderen én op de toekomst en de mogelijkheid, dat

de transfers wel eens zouden kunnen omkeren en van zuid naar noord stromen.

Bij dit laatste wordt onveranderlijk verwezen naar de snellere vergrijzing van

Vlaanderen. Een uiteenlopende demografische ontwikkeling kan uiteraard de

transfers tussen de gewesten beïnvloeden. Dat zal niet alleen via de sociale

uitkeringen gebeuren maar ook langs de fiscale bijdragecapaciteit van de gewesten.

De snellere Vlaamse veroudering zal volgens projecties van vandaag de Vlaamse

afhankelijkheidsgraad53 doen toenemen van 34,2 % in 2002 tot 40 % in 2030. In

Wallonië kan men een stijging van die afhankelijkheidsgraad verwachten van 35

naar 39,2 %, in Brussel zou men eerder van een stabilisatie rond de 35 % kunnen

spreken54.

Door een grotere afhankelijkheidsgraad verlaagt het primaire inkomen per inwoner

omdat relatief minder “actieven” moeten zorgen voor het inkomen van de ganse

bevolking en verlaagt dus ook de fiscale bijdragecapaciteit. Tenzij een en ander

wordt opgevangen door een hogere werkgelegenheidsgraad of door een hogere

productiviteit. Op basis van wat we nu weten – de nu bestaande transfers en de

geprojecteerde evolutie van de bevolking – geven volgende simulaties een zicht

op de mogelijke ontwikkeling van de transfers.
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51 De Tijd: “Federale administratie telt 15.000 Vlamingen te weinig”, 4 juli 2005, bladzijde 2.
52 G. Van Den Daele, “De achterstand en de minderwaardige behandeling van Vlamingen in de Belgische administra-

ties”, brochure, Gent, 1950, 160 blz.
53 Aantal niet-actieven van < 15 jaar en + 60 jaar versus het aantal – potentieel – actieven tussen 15 en 60 jaar.
54 Zie ook hoofdstuk 2.4. ”De demografische evolutie: de vergrijzing” en de desbetreffende kadertekst bladzijde 75

en volgende.
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Simulatie 1

Berekent wat het effect op de transfers tussen de gewesten zou zijn tot 2030 in

de veronderstelling dat de productiviteit en de werkende beroepsbevolking in elk

van de drie gewesten gelijk blijven op het niveau van 2003. De participatiegraad

of de actieve beroepsbevolking in % van de totale bevolking laten we in de drie

gewesten oplopen met vijf procentpunten tot 2030. Dat is ongeveer dezelfde

stijging als gedurende de voorbije dertig jaar. Ook gaan we er van uit dat de

pensioenen en de kinderbijslagen in de periode 2003 tot 2030, de regionale

verdeling van het aantal 65-plussers en van de min 20-jarigen zal volgen. Voor de

ziekte- en invaliditeitsvergoedingen en voor de arbeidsongevallen houden we de

uitgaven per inwoner in elk gewest op het peil van 2003. Deze oefening brengt

ons tot een zeer tijdelijke en beperkte tempering van de transfers vanuit

Vlaanderen, die na 2010 opnieuw gaan stijgen.

Dat is verklaarbaar door het feit dat in deze simulatie de werkgelegenheidsgraad

in Vlaanderen als gevolg van de krimpende bevolking op beroepsleeftijd toeneemt

van 63,5 % in 2002 tot 70,2 % in 2030. In Wallonië is er een kleine stijging van

bijna 54,5 % tot net geen 57 %, in Brussel van 54,5 % tot 59,8 %. Anders gezegd,

zonder een aangroei van de werkgelegenheid in de ontvangende gewesten is van

een inkrimping van de transfers in de komende decennia geen sprake en dit

ondanks de meer uitgesproken veroudering van het “donorgewest” Vlaanderen.

Simulatie 2

Veronderstelt dat Wallonië en Brussel tussen nu en 2030 een inhaalbeweging

tegenover Vlaanderen maken inzake werkgelegenheidsgraad Dat betekent concreet

dat er in Wallonië zeker 279.000 mensen extra aan het werk zouden zijn en in

Brussel 61.000, terwijl de Vlaamse cijfers ongewijzigd blijven. We gaan er ook van

uit dat de productiviteit zich in elk gewest gelijk ontwikkelt zodat het BRP in

Brussel en in het Waalse landsdeel tot 2030 gemiddelde respectievelijk 0,6 en 0,8 %
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sneller groeit dan in Vlaanderen. Uit tabel 41 hierna leren we dat dan de interregio-

nale transfers duurzaam zouden worden afgebouwd maar nog altijd niet helemaal

verdwijnen. De uitgangspunten bij het becijferen van deze simulatie veronderstellen

bovendien een wel erg drastische ommekeer van een tendens die nu al enkele

decennia aanhoudt. Sinds 1970 nam de werkende beroepsbevolking in Vlaanderen

toe met 374.000 eenheden, in Wallonië met “slechts” 32.000 terwijl Brussel een

verlies van 33.000 eenheden moest incasseren. Vlaanderen noteerde de voorbije

dertig jaar een economische groei die gemiddeld 0,9 % hoger lag dan in Wallonië.

Die periode omvatte voor de Waalse economie misschien extra moeilijke jaren.

Over de voorbije 10 jaar (1994-2003) bedroeg het groeiverschil echter nog steeds

0,8 % per jaar.

Samengevat:

Een gevoelige vermindering van de transfers binnen het Belgische systeem is niet

voor morgen. Men mag bovendien veronderstellen dat de transfers zoals ze nu

bestaan, met al hun onderliggende mechanismen, de ommekeer die verondersteld

wordt bij simulatie 2 zal bemoeilijken. Zie verder bladzijde 168 inzake de ineffec-

tiviteit en het contraproductief karakter van de transfers.
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Tabel 41: De transfers in perspectief (simulaties 2003-2030).

Bron: Zie voetnoot nr. 45.

Elementen ter beoordeling van de transfers:

Een korte internationale situering

Er is in de voorbije jaren een en ander te doen geweest omtrent de transfers van

West- naar Oost-Duitsland, onder andere omdat ze mede verantwoordelijk zouden

Regionale aandelen in het landstotaal (in %)
Financiële transfers 

(in miljard EUR, 
constante prijzen)

Totale 
bevolking

Plus 
65-jarigen

Min
20-jarigen

Bevolking op
actieve leeftijd
(15 tot 64 jaar)

Simulatie 1:
werkende
bevolking 

ongewijzigd

Simulatie 2:
regionale 
nivellering

werkgelegen-
heidsgraden

Vlaanderen

2003 57,9 57,8 56,0 58,3 6,58 6,58

2010 58,3 60,5 56,5 58,1 6,40 4,06

2020 58,1 60,6 56,2 57,8 6,79 3,02

2030 57,8 60,9 55,9 57,1 7,40 2,66

Wallonië

2003 32,5 32,8 34,3 32,2 -5,37 -5,37

2010 32,9 31,3 34,4 32,9 -5,60 -3,30

2020 33,1 32,1 34,6 33,1 -5,94 -2,58

2030 33,5 32,3 34,9 33,6 -6,39 -2,37

Brussel

2003 9,6 9,4 9,6 9,5 -1,21 -1,21

2010 8,9 8,2 9,1 8,9 -0,80 -0,77

2020 8,8 7,3 9,2 9,1 -0,85 -0,44

2030 8,8 6,8 9,2 9,4 -1,01 -0,29
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zijn voor de eerder povere economische prestaties van (West-) Duitsland tijdens

de laatste jaren.

Sinds 1998 worden geen officiële cijfers meer vrijgegeven over de totale omvang

van de transfers, naar verluidt omdat de kosten voor de “gründliche” berekening

van de inkomsten die de Bondsrepubliek puurt uit de voormalige DDR te hoog zijn.

Ernstige schattingen spreken voor 2003 van een transfer van 83 miljard EUR netto,

4 % van het West-Duitse BBP en 32 % van het BBP van Oost-Duitsland55.

In het Tsjechoslovakije van vóór de splitsing zou in 1992 vanuit het Tsjechische

landsdeel zowat 25 miljard CZK naar Slovakije zijn overgedragen of 7 % van het

BBP van het Slovaakse landsdeel56.

De reeds vermelde VBO-studie57 geeft nog andere voorbeelden van financiële

transfers tussen deelregio’s van andere staten zoals Frankrijk en Groot-Brittannië.

In de hiernavolgende tabel 42 worden ze samengevat en vergeleken met die van

eigen land. Uiteraard stelt zich hierbij de vraag hoe vergelijkbaar deze cijfers wel

zijn aangezien in grote landen zoals Frankrijk er bijna onvermijdelijk regio’s zijn die

nagenoeg onmogelijk kunnen worden ontsloten voor de ontwikkeling van een

gezonde economische activiteit en anderzijds hoofdsteden als Parijs en Londen

een sterke aantrekkingskracht uitoefenen op de inwoners van andere regio’s, zodat

transfers vanuit Ile de France of Zuidoost - Engeland onvermijdelijk zijn. Bovendien

gaan die transfers desgevallend naar een erg beperkt deel van de totale bevolking

en kan een toch vrij gecentraliseerd land als bijvoorbeeld Frankrijk centraal bepalen

hoe de transfers desgevallend zullen worden aangewend, verlaagd of verhoogd.

55 J. Ragnitz, “Wie hoch sind die Transferleitungen für den neuen Länder”, IWH-Pressemitteilung, Halle,21/2003.
56 The Czech Statistical Office, Ivan Sujan en Milota Sujanova, “The Macroeconomic Situation in the Czech Republic”,

Praag, blz. 9.
57 VBO, Regionale problematiek, Brussel, 12 mei 2003.
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Tabel 42: Inkomende (+) en uitgaande (-) financiële transfers in enkele

Europese landen (in % van het BRP).

Bron: F. Wishlade (1996), "EU Cohesion policy: facts, figures and issues", Oxford University Press.

Transfers in het kader van de Europese Unie

Binnen de EU zijn er landen zoals Nederland, Duitsland en Zweden die meer bij-

dragen aan de EU dan ze zelf krijgen vanuit die EU. Voor de vermelde grote

“donorlanden” is dat ongeveer 0,5 % van hun Bruto Nationaal Inkomen (BNI). De

Europese Commissie vatte vorig jaar het plan op om vanaf een bijdrage van meer

dan 0,35 % van hun BNI de betrokken landen te vergoeden via ondermeer de

afschaffing van ristorno’s die het Verenigd Koninkrijk ten tijde van Margaret

Thatcher heeft afgedwongen op de Britse bijdrage tot het EU-budget. Een transfer

van 0,35 % van het BNI zou dus door de Europese Commissie als een soort drempel

worden beschouwd. Over een meer evenwichtige verdeling van lasten en baten

binnen de EU is na de mislukking van de EU-top van begin juni 2005 omtrent het

EU-budget en de bijdragen van onder andere Nederland en de ristorno’s aan het

Verenigd Koninkrijk, natuurlijk het laatste woord nog niet gezegd.

België
Vlaanderen -6,6
Wallonië +12,1
Brussel +8,1

Frankrijk
Ile de France -6,0
Languedoc +8,0
Midi – Pyrénées +6,0
Nord – Pas de Calais +5,0

Verenigd Koninkrijk
South East -8,0
Wales +11,0
North West +6,0
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De EU-cijfers verzinken in het niet in vergelijking met de transfer van 6,6 % van

het Vlaamse primair inkomen naar Wallonië en Brussel, waar de overdrachten

respectievelijk 12,1 % en 8,1 % van het primair inkomen uitmaken. Zo’n Europese

vergelijking is voor sommigen ongepast en vooral niet toepasselijk op ons land.

Omdat, zo zeggen ze, de Belgische transfers gebeuren binnen één en dezelfde

natie en gebaseerd zijn op Belgische wetten en reglementen. Anderen zeggen

daarop dat het ook in dit land, net als in de EU, gaat om transfers tussen volksge-

meenschappen, die slechts door toeval en omwille van de belangen en invloeden

van derde landen deel zijn gaan uitmaken van dezelfde staat in plaats van door

samenhorigheid, lotsverbondenheid of gemeenschappelijke cultuur58. Zij onderlijnen

daarenboven dat de getransfereerde bedragen toch wel erg hoog zijn, manifest

onoordeelkundig gebruikt worden en dat de Vlaamse solidariteit sterk contrasteert

met de decennialange strijd – die nog altijd niet voltooid is – die Vlaanderen levert

om zijn elementaire culturele en politieke rechten te verwerven en de integriteit

van zijn taal- en dus grondgebied te bestendigen. Ongetwijfeld is hier ruimte voor

een beoordeling “tussenin”.

Solidariteit

In de Vlaams-Waalse discussie over de transfers is het begrip “solidariteit” het

sleutelgegeven. Transfers omwille van de solidariteit tussen de Belgische gewesten.

Solidariteit geïnitieerd door de neergang van de basissectoren van de Waalse

economie. Reeds in het vooruitzicht van de eerste staatshervorming van 1970 liet

Gaston Eyskens in zijn memoires optekenen dat er “… dus veel argumenten waren

om de eenheidsstaat te hervormen. Toch waren er ook factoren die pleitten voor

het behoud van onze traditionele instellingen … Een eerste reden die men kon

aanvoeren was dat de economische heropstanding van Wallonië slechts mogelijk

58 Boeiend om lezen hierover: Rolf Falter, zie voetnoot 6. Vooral de bladzijden 323 en volgende. 
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was door middel van grote openbare werken en aanzienlijke investeringen vanwege

de overheid en de particuliere sector. Met andere woorden, zware financierings-

programma’s waren nodig. Die konden door Wallonië niet alleen gedragen worden.

Ze moesten door het hele land, en in feite door Vlaanderen, ten laste worden

genomen. De kapitaalvorming en het spaarwezen waren in Vlaanderen veel sterker

ontwikkeld.”59

De reconversie van de Waalse economie is mislukt. Ondanks alle, zij het misschien

niet alle gedroomde “financieringsprogramma’s”, het ontstaan van de Europese

Unie en haar financiële middelen60 en opportuniteiten. Ondanks 35 jaar van

opeenvolgende staatshervormingen die telkens weer nieuwe bevoegdheden voor

de deelstaten meebrachten.

Als het “uitdoven van hoogovens en mijnlampen” niet meer als specifieke basis

kan gelden voor de solidariteit en de – toenemende – transfers, dan kunnen deze

enkel gebaseerd zijn op de algemene principes van solidariteit tussen sterkeren

en zwakkeren. Dat zijn lovenswaardige principes maar onderworpen aan eigen

criteria en voorwaarden. Strengere dan diegene die gelden voor hen die tijdelijk,

“ongelukkig en te goeder trouw” het slachtoffer waren van onstuitbare industriële

ontwikkelingen.

59 Gaston Eyskens, de Memoires, Lannoo, Tielt, 1994, 704 blz.
60 Van de 2,124 miljard EUR aan Europese Structuurfondsen toegewezen aan België over de periode 2000-2006,

gaat 33,6 % naar Vlaanderen en 66,4 % naar Wallonië en Brussel. De in voormeld bedrag begrepen 645 miljoen
EUR van de zogenaamde Doelstelling 1 (herstructureringen teneinde de verschillen inzake economische ontwik-
keling tussen de diverse EU-regio’s en –landen te beperken) gaan integraal naar Henegouwen. Die 645 miljoen
EU is 29 % van de 2,221 miljard aan publieke fondsen (o.a. ook van EU) die in die periode naar Henegouwen
gaan. Van de fondsen voor Doelstelling 2 (opleiding, ontwikkeling van toerisme en dergelijke) ad 451 miljoen
EUR gaat 216 miljoen naar Wallonië, 44 miljoen naar Brussel en 191 miljoen naar Vlaanderen. Van de
Doelstellingen 1 en 2 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling gaat aldus 78,5 % van de voor België
voorbestemde bedragen naar Wallonië. 
Bron: Europese Commissie – Regionale politiek – Info-regio, www.europa.eu.in/comm/regional policy.
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Dergelijke solidariteit mag en/of moet:

- als ze uitgaat van een ganse volksgemeenschap, rekening houden met de

eigen collectieve behoeften van die gemeeschap op korte en lange termijn;

- transparant zijn inzake de wijze waarop ze wordt gegenereerd en welke

bestemming ze krijgt;

- doelmatig en niet contraproductief zijn, zoniet is ze in tegenspraak met haar

eigen finaliteit;

- een beroep kunnen doen op een zekere “contra-solidariteit” door zorgvuldig

gebruik van de getransfereerde fondsen en door inspanningen om de behoefte

aan financiële overdrachten te milderen;

- eindig zijn of afnemend zijn zonder dat ze “wispelturig” kan zijn of zonder

afgesproken overgangsperiode drastisch worden beperkt;

- zich desgevallend spiegelen aan de internationale normen en gebruiken terzake.

Tussen die principes en de realiteit rondom de Belgische transfers gaapt een te

grote kloof:

- Zoals reeds gezegd is van enige aanzet of wil tot transparantie geen sprake.

In de plaats daarvan worden verhalen in stand gehouden over de vermeende

vroegere solidariteit in de andere richting en wordt opportunistisch gewag

gemaakt van een ommekeer van de geldstromen in de toekomst. Terloops: op

elk loonbriefje van een West-Duitse werknemer staat elke maand duidelijk de

“Solidaritäts-Zuschlag” vermeld ad, bijvoorbeeld, 52,40 EUR bij een brutoloon

van 4.330 EUR.

- Het gebrek aan doelmatigheid van de transfers moet al lang niet meer worden

geïllustreerd. Het volstaat te wijzen op de continuïteit en de aanhoudende
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groei van de overdrachten over een periode van minstens vier decennia. De

transfers hebben niet geleid tot en zijn niet afgeremd door een hoge(re)

investeringsquote in Wallonië, een productiviteit in Wallonië gelijkwaardig aan

deze in Vlaanderen, een hoge(re) tewerkstelling in de private sector, een

gelijkwaardig of beter opleidingsniveau in Wallonië dan in Vlaanderen61.

De overdrachten hebben dus niet geleid tot een structureel en duurzaam herstel

van Wallonië. Zij hebben vandaag een louter inkomstenondersteunend of

herverdelend karakter gekregen. Dat is dan wel in overeenstemming met het

beginsel zelf van de solidariteit maar onvoldoende om alle transfers en hun

onderliggende systemen te – blijven – verantwoorden. De transfers moeten

ook de oorzaken ervan milderen en uiteindelijk ook wegnemen. Gebeurt dat

niet, dan bedreigen ze de welvaart van de overdragende deelstaat terwijl ze

de afhankelijkheid van het ontvangend gewest bestendigen en maximaliseren.

- Vanuit bovenstaande vaststellingen naar de conclusie dat de transfers contra-

productief waren en zijn, is maar een kleine stap. Na datgene dat daarover

geschreven is door A. Destexhe62 en gezegd door een aantal Waalse acade-

mici63, ook al zouden ze hun bedenkingen daaromtrent enigszins hebben

afgezwakt, hoeft daarover niet verder uitgeweid. Die “contra-productiviteit” is

immers een uitvloeisel van logisch, menselijk gedrag: slechts als er sprake is

van een dwang en noodzaak worden drastische, eventueel pijnlijke stappen

gezet. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat Wallonië geen aandacht zou

besteden aan zijn economie. Zoals tabel 14, bladzijde 44, aangeeft gaat een

groter deel van de begroting van Wallonië naar de economie dan in Vlaanderen.

Verscheidene “toekomstcontracten” werden reeds gelanceerd. Ze moeten onder
61 De gegevens hieromtrent zijn terug te vinden in grafiek 2, bladzijde 54, grafiek 5, bladzijde 66, tabel 11, bladzijde

41 en tabellen 5 tot 9 bladzijden 37 tot 40.
62 A. Destexhe: zie voetnoot 7.
63 Reeds eerder geciteerd, de professoren M. Mignolet, Université de Namur, P. Pestiau, Université de Liège, en H. Capron,

ULB, in o.m. Le Soir en hernomen in De Standaard, 20 mei 2005, en Gazet van Antwerpen, 20 mei 2005.
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meer de werkgelegenheidsgraad opkrikken en het Bruto Regionaal Product

per hoofd op het gemiddelde van de EU-15 brengen vanaf de 77,6 % van dat

gemiddelde dat Wallonië bereikte in 2002. Recent werd gesproken van een

Marshall-plan voor Wallonië. We gaan kort in op deze aspecten van het Waals

economisch beleid in hoofdstuk 8, “De economie van Wallonië: bedenkingen

en projecties”, bladzijde 231.

- Ook al kan het niet de bedoeling zijn dat de “donor” op elke uitgave gaat

beknibbelen en is het imago van het verspillend Wallonië overdreven, van

zeer veel “contra-solidariteit” middels een doordacht en gedisciplineerd

gebruik van de transfers is toch niet erg veel te bespeuren. Waarom moeten

de 24 duurste Belgische ziekenhuizen Waalse of Brusselse ziekenhuizen zijn

en liggen de 35 goedkoopste ziekenhuizen in Vlaanderen? Waarom is de over-

heidssector in Wallonië relatief zoveel sterker bezet dan in Vlaanderen?

Wellicht omwille van de Waalse voorkeur voor een grote rol van de overheid

in de economie en de maatschappij en gezien het gebrek aan werkgele-

genheid in de private sector. Maar waarom moeten dan de lonen in de Waalse

administratie, met uitzondering van het onderwijs, over de periode 1995-2001

toenemen met 16 %, wat ruim drie procentpunten boven het gemiddelde van

de andere sectoren lag64? 

We zullen het bij deze vermeldingen laten en ook niet ingaan op de merk-

waardige en om diverse redenen asociale coalitie tussen het “diepe Wallonië”

en het Franstalige Brussel en dito welgestelden om een coalitie te vormen

tegen de Vlaamse wens om BHV te splitsen … en dus ook op politiek vlak

aldus te getuigen van een gebrek aan een vrij pijnloze – zou men denken -

“contra-solidariteit”.

64 A. Destexhe, zie voetnoot 7.
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- Ten slotte is er het effect, nu en in de toekomst, op de Vlaamse welvaart. De

discussie over de transfers en hun aspecten is beperkt, fragmentair en soms

sloganesk. Als men ze ofwel in vraag stelt, ofwel pleit voor het behoud van

de overdrachten, dan gebeurt dat meestal op basis van algemene politieke en

maatschappelijke principes. Diepgaande concrete analyses van de omvang,

van de achterliggende mechanismen, de aanwending van de overdrachten en

de effecten ervan op én Wallonië én Vlaanderen komen er zelden of niet aan

te pas.

Zo is weinig of niets te horen over de omstandigheid dat de transfers in de sociale

zekerheid, goed voor ongeveer 3,7 miljard EUR, eigenlijk een extra belasting op

arbeid in Vlaanderen vormen. Inderdaad, als er in Wallonië een vergelijkbare basis

voor fiscale en parafiscale belastingen zou bestaan of de transfers om een of andere

reden lager of onbestaande zouden zijn, dan zou de fiscale of parafiscale druk in

Vlaanderen lager kunnen zijn. Meer nog, bij behoud van dezelfde druk maar geen

transfers, zou men in Vlaanderen reserves kunnen aanleggen om straks de vergrijzing

beter te kunnen opvangen. Anders gezegd: de zwakke Waalse en Brusselse

economische prestaties en het in hoge mate ondoelmatig en contraproductief

karakter van de transfers bedreigen het behoud van de huidige sociale zekerheid

naarmate ook de Vlaamse economie begint te lijden onder druk van de hoge

lasten op arbeid en de oprukkende vergrijzing.

Zelfs op een ogenblik dat het debat over een “alternatieve” financiering van een

deel van de sociale zekerheid wordt gevoerd, komen de transfers in die sociale

zekerheid niet aan bod.

De vakbonden spelen in deze een belangrijke rol. Solidariteit is natuurlijk hun

respectabele “core business” maar het halsstarrig verdedigen van de personele,

intergewestelijke solidariteit roept toch vragen op. Leggen zij die solidariteit via de
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hoge lasten op arbeid wel op de juiste schouders? Is het niet overduidelijk dat

Wallonië niet of nauwelijks gebaat is met de transfersolidariteit als ze de werkloos-

heid en dus de afhankelijkheid van 20 % van de volwassen bevolking bestendigt?

Moet een vakbond ook niet oog hebben voor verdelende rechtvaardigheid en een

billijke spreiding van de inspanningen die het behalen en behouden van de

Belgische welvaart vergt en nog zal vergen?

Diegene die zoals Vlaanderen hoge solidariteit betuigt mag en moet ook vooruit

kijken naar de mogelijke ontwikkeling van zijn eigen welvaart en zich de vraag

stellen of het behoud van én zijn welvaart én zijn solidariteit wel kunnen blijven

samengaan.

De Vlaamse welvaart is in slechts twee generaties opgebouwd. De vergrijzing en

de versnelling van de internationale concurrentie behoren tot de meest over-

weldigende sociaal-economische ontwikkelingen waarmee Vlaanderen en vele

andere gemeenschappen ooit zijn geconfronteerd.

Zoals hierboven aangetoond treft die vergrijzing Vlaanderen meer dan Wallonië en

andere Europese landen.

Het is daarom niet verboden te beseffen dat een vlug opgebouwde welvaart ook

vlug kan verschrompelen. Het is integendeel geboden daarbij oog te hebben voor

het gewicht dat de transfers naar omvang en continuïteit op de schouders van

Vlaanderen blijven leggen. Temeer daar Vlaanderen niet alleen financiële transfers

naar de andere gewesten toe torst maar ook op federaal niveau veruit het meest

bijdraagt. In dat verband kunnen we niet naast een aantal verontrustende

zwakheden van de Belgische economie kijken.
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- Nog steeds een hoge schuldratio

Grafiek 12: De schuldratio van de EU-15 landen in % van het BBP.

(1) Raming. 

Bron: Europese Commissie.

Enkel Griekenland en Italië blijven België op dit vlak overtreffen.

Hierbij mag worden onderlijnd dat de recente successen inzake het in evenwicht

houden van de overheidsbegroting dienen gerelativeerd. Dat evenwicht kwam

essentieel tot stand dankzij de daling van de rente (hoe meer schuld, hoe meer

profijt de rentedaling oplevert) en eenmalige operaties. De evolutie van het primair

saldo (de uitgaven en ontvangsten zonder rentelasten maar met eenmalige boni)

illustreert dat: het overschot is gedaald.
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Grafiek 13: De evolutie van het primair overschot van de federale begro-

ting 1990-2005.

(1) Raming. 

Bron: Europese Commissie.

- Een zeer hoge fiscale en parafiscale druk.

Grafiek 14: De fiscale en parafiscale druk in de EU-15 in % van het BBP.

(1) Raming. 
Bron: Europese Commissie.
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- Een hoge effectieve belastingdruk op vennootschappen.

Grafiek 15: De effectieve belastingdruk op vennootschappen in de EU-15

(in %).

Bron: Hylke Vandenbussche (2005), "Vennootschapsbelasting in Europees perspectief", beleidsnota VKW nr. 7

- Lage pensioenreserves.

Grafiek 16: De pensioenreserves van pensioenfondsen van de overheids-

en de privé-sector.

Bron: OESO, Pension Market in Focus, 2005.
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65 Business Environment Risk Intelligence (BERI), The Quality of Workforce Index, 42 landen, Staat Washington, 2005
(schattingen).

- Een grote loonwig.

Grafiek 17: De loonwig in de EU (inkomensbelasting en socialezekerheids-

bijdragen werkgevers in % brutolonen, 2004).

Bron: OESO, Taxing wages (uitgave 2004).

Er zijn natuurlijk ook positieve aspecten zoals de kwaliteit van de Belgische werk-

nemer inzake productiviteit, arbeidsethiek, absenteïsme, enzovoort. Op basis van

een enquête van het onderzoeksbureau BERI65 rangschikt hij/zij zich op de derde

plaats na zijn Singaporese en Zwitserse collega’s en vóór deze van Japan, de VS

en vele andere landen. Daardoor compenseert die werknemer dat hij in de EU-15

de kortste loopbaan heeft.
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Grafiek 18: De gemiddelde lengte van de loopbaan van mannelijke werk-

nemers in de EU-15.

Bron: OESO.

Die korte loopbaan weerspiegelt zich ook in de lage werkgelegenheidsgraad.

Grafiek 19: De werkgelegenheidsgraad in de EU-15 voor 15-64-jarigen en

voor 55-64-jarigen.

Bron: Eurostat.
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Het zijn de bovenstaande gegevens die de uitdagingen weerspiegelen waarover

we het reeds herhaaldelijk hadden en nog zullen hebben. Er zal opgemerkt worden

dat België recent maatregelen nam die voormelde handicaps - enigszins - zullen

opvangen. Er mag echter evenzeer worden op gewezen dat andere landen van de

EU-15 gelijkaardige, eventueel drastischer stappen hebben gezet. 

De aangehaalde elementen geven niet alleen aan dat voor Vlaanderen de

financiële transfers al te zwaar zullen gaan wegen als het zijn eigen welvaart

– grotendeels – wil behouden. Ze zijn ook een waarschuwing voor Vlaanderen

dat het niet voldoende is of zal blijven om de beste leerling van de “Belgische

klas” te zijn om zijn welvaart te vrijwaren. Daarnaast illustreren bovenstaande

gegevens overigens ten overvloede dat het “Belgisch partnership” al geruime tijd

andere wegen had moeten inslaan maar dat blijkbaar niet kon. Er op rekenen

dat het dat binnenkort wel zal kunnen, grenst misschien aan roekeloosheid.
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3.5. Brussel in de knoei

Brussel gaat achteruit

Het is duidelijk dat Brussel als hoofdstedelijk sluitstuk van de Belgische federatie

in principe bij uitstek te winnen heeft bij wat vandaag het Belgische federale

model is. Als hoofdstad van het land moet het in theorie veel politiek en econo-

misch gewicht in de schaal kunnen werpen, als derde gewest beschikt het over

veel bevoegdheden en middelen voor het aanpakken en oplossen van zijn groot-

stadsproblemen.

Dat beeld van Brussel als de grote winnaar klopt evenwel niet als men de cijfers

ziet van de relatieve sociale en economische prestaties van het hoofdstedelijk

gewest. Daaruit blijkt duidelijk dat Brussel achterop hinkt ten opzichte van zowel

Vlaanderen als Wallonië. De Brusselse economische groei ligt de jongste decennia

bijna systematisch onder het niveau van de andere gewesten.
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Tabel 43: Gemiddelde jaarlijkse groei van de bruto toegevoegde waarde

in vaste prijzen (in %).

Bron: INR, eigen berekeningen.

Sinds het tot stand komen van het Brusselse Gewest in 1989 is de werkloosheids-

graad er gestegen van 12 % tot 19,2 % in 2004. Uit de volgende tabel 44 blijkt

dat Brussel ook inzake andere elementen van de arbeidsmarkt achterblijft op de

twee andere gewesten.

Vlaanderen Wallonië Brussel

Totale economie

1955-1973 5,0 3,2 3,7

1974-1981 2,2 1,7 0,7

1982-1989 2,9 1,5 1,2

1990-1997 2,0 1,3 0,8

1998-2003 2,0 1,6 2,0

1955-2003 3,3 2,1 2,1

Industrie

1955-1973 5,5 3,2 2,5

1974-1981 2,0 0,5 -1,4

1982-1989 4,0 0,8 -0,3

1990-1997 1,8 0,3 -0,7

1998-2003 -0,6 -0,6 -0,9

1955-2003 3,3 1,4 0,4

Diensten

1955-1973 4,4 3,6 4,1

1974-1981 2,4 2,3 1,3

1982-1989 2,4 1,8 1,7

1990-1997 2,1 1,7 1,0

1998-2003 2,6 2,0 2,0

1955-2003 3,2 2,6 2,5
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Tabel 44: Regionale arbeidsmarktcijfers 2004.

(1) Verhouding tussen het aantal werkenden en de bevolking op beroepsactieve leeftijd (15- tot 64-jarigen).
(2) Verhouding tussen het aantal niet-werkende werkzoekenden en de beroepsbevolking.
(3) Verhouding tussen het aantal niet-werkende werkzoekenden en het aantal openstaande vacatures.
Bron: INR, Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (verslag 2005).

Brussel is dan ook het abces van de Belgische arbeidsmarkt, aldus de toenmalige

federale minister van Werk Frank Vandenbroucke die in het voorjaar 2003 aandacht

vroeg voor de Brusselse situatie. Of, zoals Jan Smets, directeur van de Nationale

Bank, het uitdrukte bij de opening van de Werkgelegenheidsconferentie in

september 2003: “Van alle Europese hoofdsteden, behalve Berlijn, heeft onze

hoofdstad de hoogste werkloosheidsgraad. Nergens in Europa is het werkloos-

heidsverschil tussen de hoofdstad en het land zo hoog”.

Ook de relatieve inkomenpositie van de Brusselaars ging er sterk op achteruit. In

1970 lagen die Brusselse inkomens, gemeten naar de opbrengsten in de personen-

belasting, nog 60 % boven het nationaal gemiddelde. Het is vandaag nog goed

voor 11,2 % van het primair inkomen, dat is wat de inwoners van Brussel vergaren

uit arbeid en vermogen. Dat is enigszins hoger dan het aandeel van Brussel in de

Belgische bevolking ad 9,6 %.

De sociaal-economische toestand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van

zijn inwoners is er de laatste decennia dus alleen maar op achteruit gegaan, zeker

in vergelijking met Vlaanderen en tot op zekere hoogte ook met Wallonië. De

Belgische federatie vormt op dat vlak dus blijkbaar geen winstpunt voor Brussel.

Vlaanderen Wallonië Brussel

Werkgelegenheidsgraad (1) 64,0 % 55,5 % 55,4 %

Werkloosheidsgraad (2) 7,4 % 16,5 % 19,2 %

Spanning op de arbeidsmarkt (3) 5 31 39
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Internationaal blijft Brussel een sterk merk en bevordert het de groei van

de Rand

Voormelde negatieve gegevens doen niets af van de onbetwistbare vaststelling

dat Brussel een relatief groot aandeel blijft leveren voor het Belgische BBP, dat is

de totale toegevoegde waarde aan goederen en diensten die in dit land worden

geproduceerd. Dat aandeel bedroeg in 2003 19,3 % en dat tegenover een bevolkings-

aandeel van 9,6 %. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de economische

centrumfunctie van Brussel met onder meer de concentratie van overheidsdiensten

en internationale instellingen en de aanwezigheid van commerciële dienstenbedrijven

en hoofdkwartieren van multinationale ondernemingen. Het verschil tussen de

voormelde 19,3 % en het bovenvermelde aandeel van de Brusselaars ad 11,2 %

in het Belgisch primair inkomen is wat de vele in Brussel werkende pendelaars

meenemen naar Wallonië en Vlaanderen.

Die centrumfunctie deint intussen steeds uit over de brede Rand van Brussel.

Zowel de Vlaamse Rand rond Brussel als het nabijgelegen Waals-Brabant kenden

de voorbije jaren een steeds sterkere groei. Dat heeft veel te maken met een

verschuiving van de economische activiteit van de Brusselse kernstad naar de

Rand. Uiteraard heeft die economische verschuiving ook nadelige gevolgen voor

de Brusselse arbeidsmarkt. Binnen de Brusselse kernstad stagneert de economische

activiteit en wordt ze steeds meer ingenomen door pendelaars.
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Tabel 45: Economische groei en jobcreatie in Brussel en de Rand 1995-2002.

Bron: INR, Regionale rekeningen, februari 2004.

Globaal genomen nam het gewicht van Brussel, samen met de Vlaamse Rand en

Waals-Brabant, sinds 1995 toe met nagenoeg 1 % tot bijna 29 % van het Belgische

BBP. Van alle Belgische provincies kende Vlaams-Brabant sinds haar oprichting in

1995 veruit de sterkste economische groei en zag ze haar gewicht in de Belgische

economie toenemen met 8,3 %. In dezelfde periode boette de provincie

Antwerpen 1,6 % aan belang in, bleven Limburg en West-Vlaanderen ter plaatse

trappelen en ging Oost-Vlaanderen 1 % vooruit. In een rapport van 200366 staat

slechts één Belgische regio in de top - 30 voor het gebied Benelux, Frankrijk en

Duitsland en dat is het arrondissement Halle-Vilvoorde, net na de streek rond

Parijs. Er staan 443 regio’s op de lijst. De rangschikking gebeurde op grond van 70

parameters betreffende de industriële activiteit, transport, infrastructuur, arbeids-

markt en algemene bedrijvigheid.

Niets moet Brussel beletten om zijn stimulerende rol ook in de toekomst te spelen

en in sterkere mate zelfs. De mondialisering brengt inderdaad ook mee dat men

een hernieuwde concentratie van economische activiteiten rond grootstedelijke

centra vaststelt. Dat heeft onder meer te maken met de aanwezigheid van

belangrijke beslissingscentra, gekoppeld aan de nabijheid van een grote groep

Economische groei 1995-2002   
(1995 = 100)               

Groei aantal werknemers 
1995-2002 (in %)

Brussel 113,4 8
Halle-Vilvoorde   128,2 21
Vlaanderen 116,4 11
Waals-Brabant    132,9 22
Wallonië  113,2 10

66 Bureau Louter: “De economische hittekaart van Noordwest Europa”, Delft, 2003.
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gekwalificeerde arbeidskrachten. Snellere transportverbindingen en ICT-verbindingen

bevorderen de concentratie omdat ze de economische knooppunten gemakkelijker

toegankelijk maken. Brussel beschikt in deze mondiale trend over heel wat troeven.

Brussel is de feitelijke hoofdstad van de Europese Unie, een aantrekkingspunt voor

tal van economische activiteiten. In een onderzoek bij grote Europese ondernemingen

in opdracht van vastgoedspecialist Cushman & Wakefield Healy & Baker komt

Brussel de jongste jaren naar voren als de op drie na beste zakenstad in Europa

na Londen, Parijs en Frankfurt67. Het onderzoek toont aan dat de status van

“Europese hoofdstad” daarbij een belangrijke rol speelt. Ook de talenkennis en de

beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel worden geprezen. Daarbij gaat het

natuurlijk vooral om pendelaars die van buiten Brussel komen.

Het staatsrechtelijk Belgisch statuut van Brussel als derde gewest is een

verliespunt voor Brussel zelf maar ook voor Vlaanderen.

De relatieve achteruitgang van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) vertaalt

zich in aanhoudende financiële transfers vanuit Vlaanderen. In 2003 per saldo 1,2

miljard EUR, voornamelijk in de sociale zekerheid,al manifesteert zich ook via de

financieringswet van de gewesten een toenemende transfer vanuit Vlaanderen68.

De sociaal-economische problemen van Brussel worden door Brusselse gezagdragers

toegeschreven aan de centrumfunctie van Brussel. Deze bewering moet worden

gerelativeerd. Het is ongetwijfeld zo dat bijvoorbeeld het toenemende pendelverkeer

zorgt voor bijkomende kosten voor het gewestelijk openbaar vervoer en het wegen-

net. Daartegenover zijn er ook heel wat inkomsten verbonden aan de centrum-

functie. Met name de belastingen op het hoog geprijsd onroerend goed brengen

veel op. Het zou een uitgebreide kosten-batenanalyse vragen om uit te maken of

67 European Cities Monitor, C & W, H & B “Top Europese Zakensteden 2004”.
68 Zie tabel 32, bladzijde 141 tabel 36, bladzijde 149 en tabel 39, bladzijde 155.
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de hoofdstedelijke functie per saldo Brussel iets oplevert dan wel de miljarden

kost, zoals door Brusselse verantwoordelijken wordt voorgehouden69.

De federale overheid betaalt thans een jaarlijkse dotatie als vergoeding voor de

kosten verbonden aan de hoofdstedelijke functie van Brussel. Die afspraak kwam

er naar aanleiding van de derde staatshervorming van 1988 toen Brussel het

“derde” gewest werd. Dat bedrag is sindsdien gestegen van 12,5 miljoen EUR tot

100 miljoen EUR. Voor de periode 2005-2007 werd zelfs een bedrag toegezegd

van 442 miljoen EUR, maar daarin zit een bedrag van ruim 100 miljoen EUR dat

de voorbije jaren niet werd opgebruikt. Over de juiste aanwending van deze

middelen moeten de Brusselaars geen uitleg geven, het gaat in feite om een

blanco cheque die door het BHG naar eigen goeddunken kan gebruikt worden.

Onder meer voor sociale huisvesting en culturele wijkcentra. Want de verarming

van het gewest en de traditionele grootstadproblematiek, die zeker niet exclusief

Brussels zijn, dwingen Brussel natuurlijk tot uitgaven voor sociale dienstverlening,

voor begeleiding van werkzoekenden, enzovoort. Terwijl de meer begoede inwoners,

net als de economische activiteit, uitwijken naar de groene Rand en een minder

gegoede, deels allochtone bevolking achterblijft binnen de Brusselse muren.

Die ontwikkeling staat niet los van de weinig efficiënte politiek om economische

activiteiten in Brussel te houden, een falend arbeidsbeleid en een niet zo succesvol

Franstalig onderwijs. Een en ander houdt natuurlijk verband met het probleem van

het bestuursapparaat waarmee Brussel binnen het Belgische staatsmodel moet

functioneren, een gegeven dat een ernstige handicap vormt voor een ordentelijk

Brussels bestuur dat zowel Brussel als het omliggende Vlaanderen nodig hebben

om tot een gezonde gezamenlijke sociaal-economische ontwikkeling te komen.

De Brusselse beleidsstructuur heeft drie grote gebreken:

69 Zie terzake het voorbeeld van Washington DC in de kadertekst bladzijde 208.
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1) Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kampt met schaalnadelen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is te klein om dezelfde bestuursautonomie als

Vlaanderen en Wallonië te kunnen waarmaken. Terzake enkele illustraties:

- Brussel heeft de grootste Belgische achterstand in het omzetten van EU-

richtlijnen, vooral op het vlak van de milieureglementering. Met een veel

kleinere bevolking en dus ook minder middelen moet het gewest wel dezelfde

inspanningen doen.

- Het Brussels Gewest kan gewoon niet over voldoende middelen beschikken

die nodig zijn voor de internationale promotie van het hoofdstedelijk gewest

en de bevordering van de export van de Brusselse producten.

- Brussel slaagt er niet in een aantrekkelijk fiscaal klimaat te creëren en loopt

ook hier achter op het omliggende Vlaanderen.

- Tussen het politieke gewestelijke niveau en de Brusselse gemeentelijke

overheden is er een veel te grote vermenging. Dat maakt afdoend gewestelijk

verweer tegen deze 19e eeuwse versnippering zo goed als onmogelijk, als het

gewest er al zou aan denken een inspanning in die zin te doen. Dat leidt tot

beleidsinefficiënties op het vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw, onderwijs,

werkgelegenheid en ook veiligheid.

Deze zwakte van het Brussels gewestelijk bestuursniveau is natuurlijk ook het

resultaat van de Brusselse keuze om een “région à part entière” te worden, een

gewest met precies dezelfde bevoegdheden als de twee andere gewesten. 

Het resultaat is ondermeer 89 parlementsleden voor een stad van niet eens 1

miljoen inwoners, 8 ministers, 19 burgemeesters met elk hun schepencollege en

gemeenteraad en dan nog 1 gouverneur. De prijs van die Brusselse “grandeur”

blijkt uit tabel 14, bladzijde 44 inzake de hoge uitgaven van Brussel voor regeringen,

parlementen en kabinetten. In verhouding tot de uitgaven van Vlaanderen zijn die
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uitgaven 2,5 keer groter. Tezelfdertijd liggen de uitgaven voor de economie een

derde lager dan in Vlaanderen en nog gevoelig lager dan wat, in verhouding,

Wallonië in dit domein uitgeeft. Op het vlak van onderwijs liggen de relatieve

uitgaven ongeveer 25 % lager dan in Vlaanderen.

2) Er groeit een muur rond Brussel

Brussel en het omliggende Vlaanderen vormen sociaal-economisch en urbanistisch

steeds meer één grote ruimte, één sociaal-economische belangengemeenschap.

Maar het beleid over die belangengemeenschap is opgesplitst tussen het Brussels

en het Vlaams Gewest. Dat maakt een gecoördineerde aanpak inzake onder andere

mobiliteit, ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt en economische ontwikkeling bijzonder

moeilijk, indien niet onmogelijk. De Brussels-Vlaamse botsing over het al dan niet

uitbreiden van de DHL-vluchten vanop het in Vlaanderen gelegen Zaventem is

terzake één voorbeeld. De uitkomst van de discussies tussen Vlaanderen en

Brussel (e.a.) omtrent dat ander drieletterwoord BHV, is een ander voorbeeld.

3) Brussel-lokaal primeert op Brussel-internationaal

Brussel doet weinig inspanningen om de eigen internationale functie en uitstraling te

promoten. Electoraal is dat inderdaad niet erg nuttig. Politiek Brussel heeft meer

oog voor de lokale buurtwerking of het plaatselijk woonklimaat in plaats van de

focussen op economische activiteit of het bedienen van de internationale gemeen-

schap binnen Brussel. Het komt hen dan ook goed uit dat de federale dotatie als

vergoeding voor de kosten verbonden aan de hoofdstedelijke functie (zie hierboven)

zonder enige rapportering naar de “donateur” toe kan worden uitgegeven.

Omdat ze in Brussel toch politieke buitenstanders zijn, hebben de andere gewesten

weinig ambitie om de internationale rol van Brussel mee te helpen promoten en



186

ontwikkelen. Voor de federale overheid is de zaak afgedaan met de voormelde

blanco cheque.

Sinds Brussel in 1989 zijn statuut van volwaardig gewest kreeg, is er reeds veel

veranderd. De verwevenheid tussen Brussel en het omliggende Vlaanderen is sterk

toegenomen en de Europese centrumfunctie is enorm gegroeid. Tegen de achter-

grond van deze dubbele realiteit is de constructie van een apart volwaardig

Brussels gewest een politiek hersenspinsel dat economische realiteitszin mist.

Groeiend Brussels “separatisme” zet hoofdstedelijke functie onder druk

De huidige staatsstructuur voor Brussel leidt dus tot een groeiende kloof tussen

Brussel en het omgevende Vlaanderen omdat ze haaks staat op de sociaal-

economische verwevenheid tussen Brussel en Vlaanderen. Die structuur valt ook

niet te rijmen met het hoofdstedelijk en tweetalig statuut van Brussel. Het

Franstalige Brussels onderwijs levert nog nauwelijks tweetaligen met kennis van

het Nederlands af, de “tweetaligheid” van de Brusselse overheidsdiensten is een

voortdurende bron van ergernis.

Ook binnen de hoofdstedelijke Vlaamse gemeenschap in Brussel zijn er pleit-

bezorgers om de banden met Vlaanderen losser te maken, de culturele en

persoonsgebonden materies van Vlaanderen over te dragen naar de Vlaamse

Gemeenschapscommissie en van Brussel een derde gemeenschap te maken70. De

samenwerking met de Franstaligen in Brussel blijkt voor sommigen onder hen

belangrijker dan de banden met Vlaanderen. Misschien is ook Vlaanderen mee

verantwoordelijk voor die tendens.

70 Het Brussels Manifest – Le manifeste bruxellois, Welke gemeenschap(pen) voor de Brusselaars ? Quelle(s) commu-
nauté(s) pour les Bruxellois. Manifestobru@hotmail.com.
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Het Brusselse politieke beleid leidde tot gemiste kansen, zowel op sociaal en

economisch vlak als inzake het samenleven met het omringende Vlaanderen.

Zowel de economische centrumfunctie als de hoofdstedelijke opdracht van Brussel

worden bedreigd of ondergraven omdat Brussel al te zeer geïsoleerd leeft van het

omringende Vlaanderen terwijl het over te veel politieke autonomie beschikt die

het niet zinvol kan of wil gebruiken.

Verder in dit manifest staat hoe wij denken dat Brussel weer op het juiste spoor

kan worden gebracht71.

71 Zie hoofdstuk 5: “Een nieuw apart statuut voor Brussel”, bladzijde 201 en volgende.
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HOOFDSTUK 4 

Onafhankelijkheid van Vlaanderen en Wallonië: voor beide
de enige duurzame oplossing

De twee/drieledige federale organisatie van België vertoont niet alleen zware

onvolkomenheden, er zijn ook zware handicaps aan verbonden. Zeker voor

Vlaanderen. Voor Vlaanderen is de situatie onhoudbaar en niet langer te verant-

woorden. Ook voor Wallonië, zo denken wij. Tenminste als de inwoners van Wallonië

echt belangstelling hebben voor een duurzaam herstel, voor de ontwikkeling van

hun welvaart en hun welzijn volgens eigen inzichten en spelregels en voor het

stoppen van hun quasi-afhankelijkheid van Vlaanderen op economisch en sociaal vlak.

Uiteraard is dan de vraag hoe het verder moet. We zien theoretisch drie mogelijk-

heden:

- een gehele of gedeeltelijke terugkeer naar het unitaire België;

- een verdere overheveling van bevoegdheden naar de deelstaten;

- de omvorming van België tot twee zelfstandige staten binnen de EU met een

apart statuut voor Brussel.

4.1. De terugkeer naar het unitaire België

Zelfs als men dat zou willen, lijkt deze terugkeer praktisch niet meer realiseerbaar.

Doorheen een half dozijn staatshervormingen kregen de deelstaten immers eigen

bevoegdheden toebedeeld, kregen ze ruimte om op een aantal domeinen over het

eigen wel en wee zelf te beslissen zodat het weinig waarschijnlijk lijkt dat ze die
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verworvenheden nog willen afstaan of zelfs maar beperken. Zij koesteren de

verworven autonomie. En stellen vast dat hun levenshouding en visie op de verdere

wenselijke ontwikkeling van de samenleving verder uit elkaar drijven. Realiteitszin

en logica gebieden ervan uit te gaan dat aan dit proces geen einde komt. Ook

omdat het zijn eigen dynamiek ontwikkelt. Door focus op de verschillen en de

anticipatie op wat komt of kan komen als de lijn verder doorgetrokken wordt. Zo

werd diegene die vijf jaar geleden een pleidooi hield voor de splitsing van justitie als

een zonderling ervaren. Intussen hielden de Vlaamse juristen een congres over de

vraag hoe men na de splitsing de justitie in Vlaanderen zou organiseren. Niet over

de vraag of die splitsing er wel moet komen.

Net zoals voor een bedrijfsleider de “span of control” te groot kan zijn, is de “span

of politics” voor dit land te groot om nog een unitair beleid te kunnen voeren dat

gunstig zou zijn voor beide grote landsdelen. Er zijn trouwens nog maar weinig

stemmen te horen pro het unitaire België of het min of meer uitgebreid “herfede-

raliseren” van reeds gesplitste bevoegdheden. Behoudens dan eerder occasio-

nele pogingen om verworven macht te behouden of verloren bevoegdheden

te recupereren, een verschijnsel van alle tijden en van alle staatshervormingen.

Of wanneer er zich een al dan niet “communautair” moeilijk probleem stelt en

men van mening is - of de illusie koestert - dat een “unitair België” het zou hebben

vermeden of prompt hebben opgelost .

Of wanneer men, geconfronteerd met de grove onvolkomenheden en handicaps

van het federale België die we in de vorige hoofdstukken toelichtten, niet

“doordenkt” maar “terugdenkt” en als naar een vervallen geneesmiddel grijpt.

Oproepen tot correcties op de verwarrende en onvolmaakte bevoegdheidsver-

delingen gaan echter bijna altijd de andere richting uit, die van het nog verder

opdelen van de bevoegdheden naar de deelstaten toe.
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Natuurlijk is er een – zij het beperkt – aantal landgenoten die pleiten voor een

terugkeer naar het unitaire België. Zij zijn bevreesd voor het geheel uit elkaar drijven

van de deelstaten als de huidige trend aanhoudt. Ten aanzien van de vele veran-

deringen in de wereld zoeken zij in eigen huis enige stabiliteit en dat is voor hen

“België”. Ze zijn al dan niet leden van het Belgisch “establishment”, een term die

we hier niet zijn traditioneel eerder negatieve connotatie willen meegeven.

Verenigd op alle Belgische niveaus rond zakelijke of functionele belangen, familiale

of culturele tradities, zien zij de ontwikkeling van de deelstaten vaak als een

miskenning van hun inspanningen en verwezenlijkingen met betrekking tot de

ontwikkeling van een “Belgische maatschappij”. In de deelstaten met hun eigen,

eventueel andere maatschappelijke cultuur, vinden zij zich niet zo goed terug.

Uiteraard spelen ook en vooral emotionele en sentimentele elementen een rol bij

hun afkeer voor de federale hervorming van de Belgische staat.

“Kalm, onthecht bijna, wordt vastgesteld dat een evenwichtig samenleven van

beide gemeenschappen keer op keer onmogelijk blijkt en dat nu maar moet

begonnen worden met de ontmanteling van de staat”. Zo schreef Edi Clijsters72 in

De Morgen van 14 oktober 1991. En hij vervolgde: ”In schril contrast tot die

zakelijkheid en onthechting staan de emotionele jammerklachten van hen die vinden

dat het land persé moet worden bijeengehouden … de pleidooien voor eenheid

blijven intellectueel volkomen onbevredigend. Omdat ze worden gedragen door

emoties, vooroordelen of belangen, maar niet door steekhoudende argumenten”.

Emotionele beweegredenen kunnen natuurlijk zeer achtenswaardig zijn. Ze moeten

echter kunnen aangevuld worden met rationele argumenten. En ze verhinderen

best niet enig respect voor gelijkaardige argumenten vanwege de “overzijde”.

Ook ten aanzien van de volledige verzelfstandiging van Vlaanderen, met zijn boei-

ende en rijke geschiedenis , zijn – bijna – succesvolle ontvoogding binnen België,

72 Edi Clijsters, 1943, is thans vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Duitsland.
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zijn economische en culturele prestaties als kleine regio kunnen en mogen, sentimen-

tele argumenten worden aangevoerd. Gevoelsargumenten pro een onafhankelijk

Vlaanderen afdoen als verwerpelijke tekenen van chauvinisme en nationalisme, en

tezelfdertijd gelijkaardige emoties ten voordele van België hanteren of aanwakkeren

is niet logisch noch fair.

Dit document handelt vooral over veeleer maatschappelijke en sociaal-economische

argumenten voor of tegen de wenselijkheid of de houdbaarheid van het Belgisch

federaal model. Keren we dus terug naar die aspecten. We stellen ons daarbij de

vraag of de pleitbezorgers voor een terugkeer naar het unitaire België of voor de

herfederalisering van tal van bevoegdheden zich realiseren dat dergelijke operatie:

- de communautaire conflictstof en de dito splijtzwammen nog zou aanwakkeren

zodat het beruchte wafelijzer weldra weer gloeiend heet zou staan, zonder er,

onder andere bij gebrek aan geld, veel van te bakken; met nog grotere

frustraties en spanningen dan voorheen tot gevolg; 

- voorbij gaat aan de politieke en economische evolutie over de voorbije decennia

waarbij de rol van België als “gemeenschappelijke markt” voor Vlaanderen en

Wallonië geheel is vervangen door de Europese eenheidsmarkt; 

- moeilijk kan samengaan met het integrale behoud van de grendelgrondwet

en alle andere beperkingen van de in een democratie normale spelregels

betreffende de relaties tussen meerderheid en minderheid. Zeker nu de

Vlaamse meerderheid een identiteit en een politiek bewustzijn bereikte die

ver verwijderd liggen van de “soepele” opstelling van diezelfde Vlaamse

meerderheid tegenover het Belgische systeem in de vorige eeuw. Zou dergelijke

ommekeer voor de Franstalige minderheid in België wel draaglijk zijn?

Voormelde grondwet vereist trouwens dat ook een terugkeer naar het unitaire

België of de herfederalisering van bevoegdheden dient goedgekeurd door een

dubbele meerderheid…
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4.2. Een verdere opdeling van federale bevoegdheden

De toewijzing van meer bevoegdheden aan de gemeenschappen en gewesten

krijgt in Vlaanderen veel meer aandacht dan de eerste optie. Zeker wanneer we

de programma’s lezen van nagenoeg alle Vlaamse politieke partijen, de uitspraken

van het Vlaams Parlement, de bergen verklaringen en andere standpunten uitgaande

van de meest uiteenlopende Vlaamse organisaties uit de meest uiteenlopende

middens. 

Een pleidooi voor meer en vooral beter afgeronde regionale bevoegdheidspakketten

is toe te juichen.

Een betere, logischere toewijzing van bevoegdheden zou in principe het bestuur van

Belgiê en zijn regio’s deugdelijker, minder in-efficient en misschien ook billijker

kunnen maken. Tegen een snelle en onvoorwaardelijke overdracht van alle bevoegd-

heden inzake bijvoorbeeld gezondheidszorg, wetenschappelijk onderzoek, mobiliteit,

arbeidsmarktbeleid, enzovoort ... kan geen bezwaar worden gemaakt. De vraag is of

dit voldoende zou zijn en in het voordeel van Vlaanderen en ook van Wallonië. Er zijn

tal van redenen om sterk te twijfelen aan een positief antwoord op deze vraag.

In de eerste plaats zou dergelijke “oplossing” misschien wel getuigen van “prag-

matisme” maar niet alle kansen bieden inzake efficientie en volledige financiële

verantwoordelijkheid van gemeenschappen en gewesten. Ze zou volledig het

stimulerend karakter missen van een echt onafhankelijkheidsproject voor beide

deelgebieden.

Daarnaast is er de onbetwistbare vaststelling dat het verschuiven van bevoegdheden

in dit land altijd al een zaak is geweest van veel tijd en een hoge prijs. De federali-

sering van België was tot vandaag een moeizaam, lang aanslepend en frustrerend

proces. Voor Vlaanderen ging de normalisering van zijn positie op het vlak van

taal en cultuur en nadien het verwerven van een zekere zelfstandigheid op een

aantal sociaal-economische domeinen gepaard met negatieve neveneffecten zoals:
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- de overdreven inperking van de Vlaamse meerderheidspositie73;

- de bestendiging en de uitbreiding van de financiële transfers naar de andere

gewesten;

- een blijvende dubbelzinnigheid ten aanzien van de ééntaligheid van Vlaanderen,

de electorale en gerechtelijke integriteit van zijn grondgebied en de tweetalig-

heid van Brussel.

Er is vandaag geen enkele garantie dat de evolutie naar de door Vlaanderen

logischerwijze en vrij algemeen gevraagde bevoegdheidsverruiming straks én snel

en efficiënt én onvoorwaardelijk zal verlopen. Integendeel, naarmate na de

“gemakkelijk” te regionaliseren materies, andere bevoegdheden ter sprake

komen die een ruimere draagwijdte hebben op financieel en politiek vlak, zal de

discussie steeds moeilijker worden, nog langer duren en tot nog meer ingewikkelde

en dus onbevredigende oplossingen leiden. Temeer daar men zich moet afvragen

welke voorwaarden Vlaanderen nog kán aanvaarden én wil vervullen om een

aantal hervormingen op het vlak van de sociale zekerheid, fiscaliteit, mobiliteit,

het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde enzovoort te kunnen realiseren.

De weigerachtige houding van de Franstalige politieke partijen om daarover het

gesprek te beginnen, voorspelt niet veel goeds. Niet als het hier om een principieel

standpunt gaat en ook niet als het een louter tactische opstelling is. In dit laatste

geval zullen langdurige onderhandelingen waarschijnlijk weer tot halfslachtige

“oplossingen” leiden waarvoor Vlaanderen een hoge prijs betaalt. In het eerste

geval kan het erop wijzen dat Wallonië de onhoudbaarheid van de huidige

Belgische organisatie, met haar uitzichtloze deficits en haar transfers niet inziet of

haar verantwoordelijkheid niet durft te nemen om zijn eigen welvaart een gezonde

basis te geven.

73 Zie hoofdstuk 3.3.,“Het Belgisch democratisch deficit”, bladzijde 125.
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Misschien wordt Wallonië, en ook een deel van de Vlaamse bevolking, ten aanzien

van verdere logische bevoegdheidsverdeling, weerhouden door het voor België

“self liquidating” karakter van dit alternatief. Inderdaad, meer bevoegdheden voor

de deelgebieden en meer bevoegdheden voor Europa laten België uiteindelijk

leeg en nutteloos achter.

4.3. De Europese Unie als katalysator voor de verzelfstandiging van

Vlaanderen en Wallonië.

De ruime bevoegdheden die de EU reeds verwierf en nog zal overnemen74, stimu-

leren en vergemakkelijken alleen maar de omvorming van zowel Vlaanderen als

Wallonië tot zelfstandige staten, beide lid van de Europese Unie als opvolgers van

België.

Vandaag al kan men zeggen dat de Europese Unie door haar groot pakket

bevoegdheden in een belangrijke mate in de plaats treedt van het Belgische

niveau en op sommige gebieden vanzelfsprekend ook van het gewestelijk- en het

gemeenschapsniveau. Onder meer een groot deel van de fiscaliteit, de sociale

zekerheid, het buitenlands beleid, justitie en nogal wat onderdelen van het binnen-

lands beleid, zijn vandaag echter nog altijd “Belgische” bevoegdheden. Als de

Europese ontwikkeling zich verder doorzet en de EU die “nationale” sectoren

geheel of gedeeltelijk naar zich toetrekt, dan wordt het Belgisch niveau steeds

minder relevant. Temeer omdat het door de EU gebruikte subsidiariteitsbeginsel

een verschuiving van deel- of restbevoegdheden van het Europese niveau naar de

regio’s met zich brengt, eerder dan naar het federaal niveau. Het subsidiariteits-

beginsel gaat er immers van uit dat bevoegdheden best thuishoren op het laagste

niveau waar ze het meest efficiënt kunnen worden uitgeoefend. Dat is voor veel

74 We maken even abstractie van de struikelstenen die de EU recent op haar weg heeft ontmoet.
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bevoegdheden best een op politiek, economisch en cultureel vlak zo homogeen

mogelijk gebied. De Belgische federatie is duidelijk niet een homogeen gebied, de

deelstaten wel.

Het is van groot en toenemend belang dat Vlaanderen en Wallonië rechtstreeks

betrokken worden bij het beslissingsproces van de EU en het al dan niet verder

uitbreiden van haar bevoegdheden. Het democratisch deficiet van Europa kan er

een beetje kleiner door worden. Zoals gezegd hebben de bevoegdheden van de

EU nu al betrekking op de taken en de werking van de gewesten en de gemeen-

schappen. Dat was ook de reden waarom die moesten instemmen met het Verdrag

van Maastricht, ook al hadden ze bij het tot stand komen van dit Verdrag geen

enkele zeggenschap. Vlaanderen en Wallonië moeten daarom volwaardige lidstaten

van de EU kunnen worden. Met de nadruk op “staten” aangezien de EU enkel

lidstaten erkent in de aloude volkenrechtelijke betekenis van het woord. Het zijn

vandaag nog altijd die “staten” die de Raad van Ministers vormen, het belangrijkste

Europees beslissingsorgaan. Een lidstaat kan zich op de bijeenkomsten van de

Raad wel laten vertegenwoordigen door iemand van haar deelstaten, maar die kan

enkel het standpunt van de lidstaat vertolken75.

Onnodig te zeggen dat het bepalen van dat “gezamenlijk” Belgisch standpunt niet

altijd vanzelfsprekend is. Ook al omdat Europa zelf nog altijd geen rekening houdt

met het Europa van de regio’s en dat zal wellicht nog lang zo blijven. Een aantal

landen (Nederland, Denemarken) kent trouwens geen “regio’s” in de betekenis

die wij en andere landen zoals Duitsland, Frankrijk, Italië of Spanje die kennen.

Laatstgenoemde landen staan niet te springen om de EU om te vormen tot een

“Europa der regio’s”. Het zogenaamde Comité van de regio’s dat in Maastricht in

75 “Als je geen lidstaat bent in Europa, dan ben je niemand”: Joseph Huguet i Biasco, lid van de Esquerra Republica
de Cataluña en lid van het Catalaans Parlement, ter gelegenheid van de oprichting van de Europese Vrije Alliantie
onder het voorzitterschap van Nelly Maes, Spa-Spirit, De Standaard, 27 maart 2004.
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het leven werd geroepen, heeft dan ook enkel raadgevende bevoegdheid. Het

omvat trouwens ook, conform Art. 98 A van het Verdrag van Maastricht, “lokale

lichamen” en bestrijkt dus ook het niveau van grote steden of agglomeraties, een

niveau dat Vlaanderen en Wallonië zeker overstijgen. Het is noodzakelijk dat

Vlaanderen en Wallonië volwaardig in het Europese debat hun eigen stem zouden

kunnen laten horen, juist zoals de 11 ongeveer even kleine staten die nu deel

uitmaken van de EU-25. Hetzelfde geldt trouwens voor vele andere internationale

instellingen zoals de Raad van Europa, de NAVO, de Verenigde Naties en haar

gespecialiseerde organisaties (de Internationale Arbeidsorganisatie, de Voedsel- en

Landbouworganisatie, enzovoort.) evenals voor Kyoto- en gelijkaardige conferenties.

4.4. Vlaanderen en Wallonië: twee onafhankelijke staten en een apart

statuut voor Brussel

Als Europa toch verder federale bevoegdheden opzuigt, als ook voor België zelf

het subsidiariteitprincipe geldt en als het huidige federale model én niet werkt én

niet geschikt is om grote uitdagingen aan te pakken, waarom dan niet meteen een

moedige sprong voorwaarts doen naar de volledige zelfstandigheid van

Vlaanderen en Wallonië? Een sprong over een groot aantal jaren van frustrerend

en onproductief sleutelen aan een inefficiënte staatsstructuur heen?

Voor Vlaanderen gelden daarbij niet alleen sociale en economische argumenten

van efficiënt en deugdelijk bestuur. Voor Vlaanderen, wier provincies een langere,

diepgaander culturele en economische geschiedenis achter zich hebben dan

België, gelden nog andere belangrijke argumenten:

Vlaanderen vormt vandaag een volwaardige volksgemeenschap die net als elk ander

volk recht op zelfbeschikking heeft ten behoeve van zijn eigen sociaal-economische,
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culturele, politieke en maatschappelijke ontwikkeling. Het werd 175 jaar geleden

meegesleurd in een afscheiding die oorspronkelijk niet eens zo bedoeld was en

vooral uitging van enkele Brusselse en Luikse intellectuelen en van de katholieke

gezagsdragers die zich om uiteenlopende redenen afkeerden van de persoon van

de Nederlandse koning, ogend naar Frankrijk. Nadien heeft Vlaanderen binnen

België meer dan 100 jaar strijd moeten leveren om zijn elementaire rechten als

gemeenschap te verwerven, zoals universitair onderwijs kunnen genieten in de

eigen taal of in diezelfde eigen taal geoordeeld en eventueel veroordeeld worden.

Is het niet billijk en opportuun die evolutie nu af te ronden en Vlaanderen alle

bevoegdheden en rechten te geven die een volwaardige staat toekomen en die

in de voorbije decennia al aan zoveel andere volkeren over heel de wereld

toegekend werden? 

Vlaanderen staat, net als gans West-Europa, voor belangrijke en moeilijke uit-

dagingen. Om die met succes te kunnen beantwoorden, moet Vlaanderen kunnen

beschikken over alle bevoegdheden om zijn middelen op de voor Vlaanderen best

geschikte manier aan te wenden. Vlaanderen moet daarbij kunnen steunen op de

loyauteit en de verantwoordelijkheidszin van zijn bevolking. Onafhankelijkheid

vormt daarom het grote nieuwe project dat Vlaanderen moet helpen om de

problemen van het “oude Europa” te overwinnen en, net als in het verleden,

mede de toon aan te geven op economisch, cultureel, sociaal en maatschappelijk

vlak.

Een Vlaanderen dat enerzijds wordt geconfronteerd met zichzelf, zijn kwaliteiten

en zijn tekortkomingen en anderzijds volledig zelfstandig een eigen weg kan volgen,

zal daaruit de zelfkennis en het zelfbewustzijn, het sociaal kapitaal en de motivatie

putten om onder meer zijn “underdog-mentaliteit” af te werpen en uit te groeien tot

een open, krachtige natie met universele maar met ook eigen normen en waarden.
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Daarbij zal het de internationale erkenning verwerven die het verdient en bijdragen

tot de vorming van een democratisch Europa en een solidaire wereld.

De verzelfstandiging van Vlaanderen hoeft geen “vernietigend proces” te zijn.

Andere landen, met het vroegere Tsjechoslovakije als recent voorbeeld, hebben

hun splitsing tot en met onafhankelijkheid verwezenlijkt op basis van faire, zij het

soms lange onderhandelingen. Een onafhankelijk Vlaanderen zal uiteraard een

redelijke overgangsperiode voorzien voor de nu bestaande financiële transfers

naar Wallonië en ook werk maken van samenwerkingsakkoorden met alle landen

en regio’s die daarin geïnteresseerd zijn. Om te beginnen met Wallonië en met

Nederland, evenals met een regio zoals Noord-Frankrijk.

Een onafhankelijk Vlaanderen zal naar eigen keuze zichzelf al dan niet omvormen

tot een republiek. In Vlaanderen hoort men stemmen voor een republikeinse

staatsvorm, eerder dan voor een “Koninkrijk Vlaanderen”. Dat hoeft niet te

verwonderen. De Vlamingen, zeker diegenen die voorstander zijn van meer

Vlaamse bevoegdheden, voelen een cultuurverschil tussen hen en het koningshuis

dat in hun perceptie meer behoort tot de Franstalige cultuur. Aangezien het

Belgisch koningshuis ijvert voor het behoud van zoveel mogelijk België, ervaren

die bovengenoemde Vlamingen dat als een “belangenconflict” tussen hen en het

koningshuis. Komt daar dan nog bij dat er in elk deelgebied en in alle lagen van

de bevolking niet alleen voorstanders zijn van de monarchie als staatsvorm maar

ook tegenstanders. Laatstgenoemden vinden meestal een monarchie niet democra-

tisch, voorbijgestreefd en dus niet geschikt voor een “moderne” staat. Anderzijds

is het ook juist dat velen in Vlaanderen alsnog voorstander zijn van het koningshuis,

dat zij om sentimentele redenen of als symbool voor het voortbestaan van België

willen behouden. Een onafhankelijk Vlaanderen moet niet zo nodig een republiek

zijn. Er zijn buitenlandse voorbeelden die aantonen dat ook een monarchie vandaag
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ceremonieel koningsschap, waarbij de monarchie, naar het Noorse voorbeeld,

ontdaan wordt van elke politieke bevoegdheid. Het is desgevallend aan de

Vlamingen zelf om een keuze te maken. Juist zoals Wallonië zijn keuze zal kunnen

maken. Het is nog gebeurd dat één koninklijke familie de monarchale rol vervulde

in meer dan één staat …

Alle motieven voor het verzelfstandigen van Vlaanderen die we hiervoor aanhaal-

den, en die gedeeltelijk eveneens in de “Preambule” werden opgesomd, gelden

in niet geringe mate ook voor Wallonië.76

4.5. De Duitstalige Gemeenschap

Voor de wel erg specifieke situatie van de Duitstalige Gemeenschap kan alleen in

overleg met die gemeenschap zelf een aangepaste oplossing worden vastgelegd.

Een volledige verzelfstandiging van deze gemeenschap is, gezien de kleine schaal

van de gemeenschap, wellicht niet aangewezen. Wel lijkt het vanzelfsprekend

dat de verzelfstandiging van Vlaanderen en Wallonië impliceert dat de gewest-

bevoegdheden over het Duitse taalgebied die nog in handen zijn van de Waalse

overheid zonder meer aan de Duitstalige gemeenschap worden overgedragen. De

Duitstalige Gemeenschap zou nadien, naar eigen keuze, een federatie kunnen

aangaan met een lidstaat van de EU.
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76 Zie hoofdstuk 8: ”De economie van Wallonië: enkele bedenkingen en projecties”.
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HOOFDSTUK 5 

Een nieuw apart statuut voor Brussel

5.1. Inleiding

Een mogelijke opdeling van België in twee onafhankelijke staten ter sprake brengen,

betekent zich blootstellen aan steeds weer dezelfde vraag: wat dan met Brussel? 

Die reactie is normaal want Brussel bekleedt binnen de Belgische federatie een

wel erg bijzondere plaats. Brussel is nagenoeg een volwaardig derde gewest en

bovendien hoofdstad van zowel de federatie als van de Vlaamse en Franse

gemeenschap. Ten slotte heeft Brussel een belangrijke Europese en ook inter-

nationale roeping.

Wat de opeenvolgende staatshervormingen inzake Brussel tot vandaag opleverden,

hebben we eerder al behandeld77. Daaruit leerden we dat, naarmate Brussel als

volwaardig derde gewest uitgebreide bevoegdheden verwierf, zijn “wegen en

middelen” om zijn economische en andere grootstedelijke problemen aan te pakken

niet in dezelfde mate zijn toegenomen.

Daarom deze proeve van een nieuw “apart” statuut voor Brussel op basis van de

volgende elementen:

- De opdrachten die men in de loop der tijden Brussel toebedeelde, de typisch

sociale en economische uitdagingen van de grootstad en de eigen sociale en

culturele identiteit die Brussel de voorbije jaren ontwikkelde, vereisen ruime

bevoegdheden voor een door de Brusselse bevolking gekozen lokaal bestuur.

77 Zie hoofdstuk 3.5.,”Brussel in de knoei”, bladzijde 178.
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Brussel zal nochtans moeten kunnen rekenen op de steun van partners zoals,

Vlaanderen, Wallonië en de EU. Vanwege die partners zal Brussel inspraak in

- sommige aspecten van - het eigen huishouden moeten aanvaarden.

- De deelgebieden die Brussel als hun hoofdstad aanvaardden, krijgen na de

opdeling van België, de kans om die keuze al dan niet te handhaven. Dat geldt

zeker ook voor Vlaanderen op wiens grondgebied Brussel ligt en waarmee

Brussel onder meer op het vlak van logistiek en mobiliteit sterk is verweven.

- De internationale rol van Brussel en vooral de opdracht van feitelijke hoofd-

stad van de EU moeten worden versterkt en geconsolideerd. Dit vergt met de

medewerking van Vlaanderen een dynamische en modern nieuw beleid.

Bij discussies inzake een nieuw statuut voor Brussel, ook binnen de Belgische

federatie, wordt soms verwezen naar het statuut van de Amerikaanse hoofdstad

Washington DC. De positie van Brussel binnen het huidige België of de plaats van

Brussel ten overstaan van twee zelfstandige staten, is natuurlijk niet helemaal

vergelijkbaar met die van Washington DC. Toch zitten er in dat Amerikaanse

voorbeeld elementen die bruikbaar kunnen zijn om een nieuw statuut voor Brussel

uit te tekenen. Om de discussie te vergemakkelijken, geven we hierna in een

kadertekst de belangrijkste karakteristieken van het statuut van Washington DC.

5.2. Blauwdruk voor een nieuw statuut

Brussel behoudt een sterk lokaal bestuur dat gesteund wordt door Vlaanderen,

door Wallonië als het daarin is geïnteresseerd en, bij voorkeur, ook door de EU.

Deze steun houdt in dat Vlaanderen, Wallonië en de EU Brussel financieel tege-

moetkomen voor het vervullen van zijn rol als hoofdstad van Vlaanderen, van
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Wallonië (desgewenst) en van zetel van de uitvoerende en wetgevende macht van

de EU. De financiële steun houdt in dat toezicht wordt uitgeoefend op de aanwen-

ding van de toegekende middelen.

De inwoners van Brussel die niet kiezen voor de Vlaamse of Waalse nationaliteit

krijgen een apart statuut met Vlaamse of Waalse subnationaliteit. Indien de EU ooit

een Europese nationaliteit invoert volgens door haar vastgelegde criteria, komen

die inwoners daarvoor in principe in aanmerking.

Brussel is en blijft de hoofdstad van Vlaanderen en dit op grond van:

- de ligging van Brussel binnen Vlaanderen;

- de historische banden van Vlaanderen met Brussel en de aanwezigheid van

Vlamingen in Brussel;

- het behoud van de Vlaamse administratie binnen Brussel;

- de belangrijke tewerkstelling van Vlamingen in Brussel en de internationale

uitstraling van Brussel als venster van Europa en op de wereld;

- de vergoeding die Vlaanderen zal toekennen aan Brussel opdat het zijn rol als

hoofdstand zou kunnen vervullen;

- de akkoorden die Vlaanderen met Brussel kan afsluiten op het vlak van ruimte-

lijke ordening, mobiliteit, milieubeheer, economische ontwikkeling en dergelijke.

Aan de EU kan desgewenst een “Europees District” worden overgedragen waar

de EU volledig bevoegd is en akkoorden afsluit met Brussel voor het beleid met

betrekking tot veiligheid, nutsvoorzieningen, e.d. in dat “district”. De vorming van

dergelijk “Europees district” is weliswaar niet primordiaal. Wel zal er voor geijverd

worden door Brussel en Vlaanderen, desgewenst ook Wallonië, opdat Brussel op

termijn de formele hoofdstad van de EU zou worden.
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Het bestuur van Brussel zou berusten bij:

- Een Hoge Raad samengesteld uit vertegenwoordigers van Brussel, Vlaanderen,

Wallonië en eventueel de EU.

- Een Brusselse Raad, verkozen door de inwoners van Brussel.

- De Brusselse burgemeester, rechtstreeks verkozen door de inwoners van

Brussel, beschikkend over ruime bevoegdheden.

De wetgevende bevoegdheid over Brussel berust in de eerste plaats bij de

Brusselse Raad, waarvan sommige leden verkozen worden door het ganse

Brusselse grondgebied, anderen door de inwoners van de kiesdistricten waarin

Brussel kan worden opgedeeld. Wetten kunnen het resultaat zijn van initiatieven

van de burgemeester en zijn kabinet en van de leden van de Raad. Als de burge-

meester zich niet akkoord kan verklaren met een door de Raad goedgekeurde wet

of indien zijn wetsvoorstel niet wordt aanvaard door de Raad, dan kan hij de Raad

vragen de betrokken wetten en voorstellen terug in overweging te nemen. De

Raad kan dan met gekwalificeerde meerderheid zijn standpunt handhaven of

wijzigen. 

Wetten die een invloed hebben op de internationale of hoofdstedelijke rol van

Brussel moeten geratificeerd worden door de Hoge Raad. Dit kan ook gelden voor

belangrijke initiatieven op het gebied van economie, ruimtelijke ordening,

infrastructuur, mobiliteit e.d., al dan niet in het kader van overeenkomsten met

betrekking tot economie, exportpromotie, ruimtelijke ordening, mobiliteit en

infrastructuur die tussen Brussel en Vlaanderen, eventueel ook tussen Brussel en

Wallonië, kunnen worden gesloten.

Brussel is bevoegd voor alle lokale belastingen, voor de vennootschaps- en per-

sonenbelasting van alle ingezetenen. Terzake worden weliswaar overeenkomsten
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afgesloten met Vlaanderen en Wallonië meer bepaald in verband met de omvang,

de inning en de besteding van de belasting op inwoners van Brussel met Vlaamse

of Waalse nationaliteit en bedrijven met hun hoofdkwartier in Brussel maar met

hun commerciële of industriële activiteiten in Vlaanderen of Wallonië. 

Alles wat in Brussel cultuur aanbelangt en de persoonsgebonden materies van

inwoners die kozen voor ofwel de Vlaamse ofwel de Waalse nationaliteit zijn de

bevoegdheid van de respectieve staten. Vlaanderen en Wallonië kunnen in dat ver-

band en in samenwerking met Brussel alle gewenste initiatieven nemen. Aldus

zullen Vlaanderen en Wallonië, samen met de Brusselse overheid, er voor zorgen

dat hun landgenoten in Brussel in hun eigen taal terecht kunnen voor zowel onder-

wijs als voor gezondheidszorg en gerechtszaken. In de Brusselse Raad evenals in

het kabinet van de burgemeester is een voldoende Vlaamse en Waalse vertegen-

woordiging aangewezen. Voor de andere inwoners van Brussel, die dus geen

keuze maakten voor de Vlaamse of Waalse nationaliteit, is de Brusselse Raad

bevoegd, samen met de burgemeester.

Brussel blijft zoals nu bevoegd voor alle plaatsgebonden aangelegenheden.

De burgemeester legt jaarlijks aan de Brusselse Raad een begroting voor.

De Hoge Raad ratificeert - een deel van - het budget of zendt het zo nodig terug

naar de Raad.

De burgemeester stuurt jaarlijks via de Brusselse Raad aan de Hoge Raad een

overzicht van de kosten en baten van de rol van Brussel als hoofdstad en zetel

van de EU. Dat gebeurt op grond van:

- Een vergelijking tussen de exploitatiekosten van Brussel met deze van andere

steden, de eventuele verschillen in belastingdruk en andere parameters.
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- De inkomsten die Brussel ofwel verwierf ofwel moest missen als gevolg van

zijn rol als hoofdstad, de aanwezigheid van de Europese administratie, de

extra kosten als gevolg van diensten aan de Europese en andere overheden

op zijn grondgebied. Vlaanderen, Wallonië en eventueel de EU zullen op basis

van deze gegevens een deel van het mogelijk tekort op zich nemen.

De 19 Brusselse gemeenten verdwijnen als bestuurlijke entiteiten. Brussel kan wel

worden ingedeeld in districten die al dan niet samenvallen met de huidige 19

gemeenten die elk afzonderlijk of via samenvoeging van sommige van die districten,

de voormelde kiesdistricten vormen. Deze lokale kiesdistricten hebben een advi-

serende bevoegdheid tegenover de burgemeester en de Brusselse Raad als het

gaat om planning, sociale diensten, veiligheid en gezondheid. Ze kunnen daarvoor

rekenen op een budget. Hun vertegenwoordigers worden verkozen door de

inwoners van het district.

Om de samenwerking tussen Brussel en het omliggende Vlaanderen te bevorderen,

worden coördinatiecomités opgericht die zich bezighouden met onder meer

ruimtelijke ordening, mobiliteit, publieke diensten, infrastructuur, economische

ontwikkeling en met de arbeidsmarkt.

Op grond van deze blauwdruk en de invulling ervan kunnen alle betrokken partijen,

de inwoners van Brussel, Vlaanderen, Wallonië, en hun landgenoten-inwoners van

Brussel en de EU aan hun trekken komen. Brussel krijgt hiermee de sleutel in

handen voor een goed bestuur dat van de stad de multiculturele hoofdstad van

Europa kan maken, zonder dat ze zich daarom afzondert van Vlaanderen en

Wallonië of omgekeerd. Als één van de aangezochte partners niet wil participeren

en dus geen deel wil uitmaken van de Hoge Raad voor Brussel, kan voormeld

schema ook worden uitgevoerd door de overblijvende partijen en de inwoners van

Brussel en hun verkozen vertegenwoordigers.
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Natuurlijk is dit een schema dat uitgebreide besprekingen vergt en op juridisch

vlak dient onderbouwd. Het is zo goed als ondenkbaar dat een vergelijk zou uit-

blijven, gegeven de voordelen verbonden aan een evenwichtige overeenkomst

voor zowel Brussel als het omringende Vlaanderen en, omgekeerd het verlies voor

beide bij een gebrek aan akkoord. Op juridisch vlak kan voor het toezicht op de

rol van Brussel als hoofdstad en internationaal centrum gedacht worden aan een

verdrag volgens de figuur van het “condominium”, ooit toegepast op Moresnet,

een condominium van Pruisen en België.

Daarnaast is de eventuele rol van de EU te toetsen aan de bereidheid en interesse

van Europa en haar bereidheid om de nodige juridische stappen daartoe te zetten.
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Het statuut van Washington DC

Het statuut van Washington DC is geregeld door de “District of Columbia

Self-Governmental Reorganisational Act”, geactualiseerd per 04/05/2004

1. Doel van de ”Act”:

Onverminderd de ultieme wetgevende bevoegdheid van het Congres over de

Federale Hoofdstad, zekere wetgevende bevoegdheden afstaan aan de regering

van het District Columbia (DC) die zal instaan voor de organisatie en het beleid

van het DC.

Het DC mag via referenda onder de bevolking van het DC de “Act” wijzigen,

behoudens bepaalde onderdelen die betrekking hebben op de creatie van het

DC zelf, de organisatie van de verkiezingen in het DC en de organisatie van de

rechtspraak in het DC. De wijzigingen moeten goedgekeurd worden door het

Amerikaans Congres.

2. De wetgevende bevoegdheid: de Raad (“Council”) van het DC:

De Raad treedt op als wetgevend orgaan binnen de bepalingen van de “Act” en

- telt 13 leden

- waarvan 5 leden worden verkozen door het ganse DC

- waarvan 8 leden worden verkozen in de 8 kiesdistricten, afgebakend door de

“Election Act”

- voor een periode van 4 jaar.

De bevoegdheden van de Raad zijn, onder meer:

- Wetten uitvaardigen; elke wet zal voorgelegd worden aan de Burgemeester

(Mayor) die de wet kan:
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- aanvaarden;

- verwerpen, waardoor ze terug dient voorgelegd aan de Raad, die ze kan hand-

haven mits goedkeuring door 2/3 van de leden; dergelijke wet zal voorgelegd

worden aan de President van de US; de wet zal maar in werking treden indien

de President ze niet afkeurt.

- Agentschappen, departementen e.a. oprichten, wijzigen of afschaffen.

- Controles laten uitvoeren met betrekking tot elke activiteit van het DC (en

diegene die weigert mee te werken verwijzen naar het Hoger Gerechtshof

van het DC).

3. De uitvoerende bevoegdheid: de Burgemeester (Mayor) van het DC:

De Mayor wordt verkozen door de gekwalificeerde kiezers van het DC voor 4 jaar

en zal zorgen voor de uitvoering van alle wetten, via onder andere:

- Het toezicht op de benoeming en het ontslag van, alle hoofden van de diverse

agentschappen, departementen, commissies, bureaus, enzovoort. 

- De benoeming van een “City Administrator”.

De Mayor zal onder meer:

- Wetsvoorstellen kunnen voorleggen aan de Raad én aan de uitvoerende en

wetgevende macht van de US inzake domeinen die wel of niet binnen de

bevoegdheden van de Raad van het DC vallen.

- De “central planning” van het DC op zich nemen inzake urbanisatie, heront-

wikkeling e.d., behoudens inzake federale of internationale projecten of

gebieden aangemerkt als behorend tot de “National Capital Service Area” (1)

(1) Omvat het Witte Huis, het Capitool, het Hooggerechtshof, de federale administratieve gebouwen en dergelijke binnen

een gebied in de “Act” straat per straat afgebakend.
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4. Budgettaire en fiscale aspecten:

De Mayor is verantwoordelijk voor het financiëel beheer van het DC en zal derhalve

jaarlijks een budget voorleggen aan de Raad dat betrekking heeft op vooral:

- De inkomsten en uitgaven voor het komende jaar.

- Informatie over de uitvoering van de budgetten van de voorbije 3 jaar.

- Een meerjarenplan voor kapitaalinvesteringen van het DC.

- De schuldendienst voor alle uitgegeven obligaties en de leningen, verkregen

van de US Treasury.

De Raad kan geen budget goedkeuren (en doorzenden naar de President van de US)

dat niet “in evenwicht” is doordat niet alle uitgaven gedekt zijn door alle inkomsten

(inclusief eventuele nieuwe belastingen en de opbrengst van ontleningen binnen

de door de Raad opgestelde limieten).

5. De financiële gevolgen van de rol van Washington DC als hoofdstad van

de US:

Elk jaar zal de Mayor, daarbij geholpen door gegevens van het “Bureau of the

Census” inzake inkomsten en uitgaven van andere grote steden, een kosten- en

batenanalyse opstellen van de speciale rol van het DC als hoofdstad. Deze ver-

goeding zal zo bepaald worden dat de bevoegde instanties van het DC aangezet

worden tot efficiëntie en besparingen.

De balans van lasten en lusten zal onder andere gebaseerd zijn op:

- Inkomsten gederfd ingevolge een gebrek aan commercieel en industrieel

onroerend (i.p.v. federale overheidsgebouwen).

- Inkomsten die zouden worden gerealiseerd indien vrijstellingen van DC-taksen
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(ten behoeve van internationale organisaties, federale overheden, en dergelijke)

niet zouden bestaan.

- De netto kost, verbonden aan het verlenen van diensten aan belastingvrije

non- profit organisaties of “corporate offices” die enkel zaken doen met de

federale overheid.

- Al dan niet recurrente diensten, verleend aan de federale overheid en

omgekeerd.

- De belastingdruk op de inwoners van DC, in vergelijking met de belastingdruk

op residenten in de “wider metropolitan area” van Washington DC.

Via de Raad en de President van de US worden de balans en het verzoek tot ver-

goeding voorgelegd aan het Congres.

6. Diverse agentschappen, “boards” en commissies:

De beleidsstructuur van het DC omvat onder meer:

- Board of Education voor controle op “Public Schools”.

- Public Service Commission: toezicht op de public utilities, actief in het DC.

- Board of Election (3 leden): organisatie van alle verkiezingen en referenda.

- Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

- Verscheidene entiteiten die de justitionele activiteiten/bevoegdheden regelen:

DC Court of Appeals, Superior Court of DC, DC Judicial Nominating Commission

(7 leden, residenten DC, geen openbaar ambt).

7. “Advising Neighbourhood Councils” (ANC):

Ter bevordering van de democratie kan de Raad het DC opdelen in “neighbour-

hood council areas”, dit op eigen initiatief of op verzoek van minimum 5 % van



de kiezers van een geïdentificeerde/identificeerbare buurt op basis van de kies-

districten, geografische afbakeningen en dergelijke. De leden worden geselecteerd

via “non partisan” verkiezingen. De ANC hebben adviserende bevoegdheden inzake

ondermeer planning, sociale diensten, veiligheid, utilities, gezondheid, enz.

Ze kunnen bepaalde bevoegdheden krijgen vanwege de Raad en door deze laatste

geconsulteerd worden inzake allerlei initiatieven van de Mayor/de Raad, bijvoorbeeld

inzake ruimtelijke ordening. De ANC krijgen financiële middelen toegewezen in

verhouding tot hun bevolkingsaantal voor een totaal bedrag van 1 % van de belasting

op onroerend, geheven in het ganse District.
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HOOFDSTUK 6 

Vlaanderen en Wallonië, hun economie en hun plaats in Europa

6.1. Basiskenmerken van de Vlaamse en Waalse economie en Brussel

Onderstaande tabel geeft een beeld van Vlaanderen en Wallonië als zelfstandige

staten evenals van Brussel.

Tabel 46: De economische kenmerken van Vlaanderen, Wallonië en Brussel 

(cijfers 2003).

(1) BBP = Bruto Binnenlands product; BNP = BBP + uit buitenland ontvangen primaire inkomens.
(2) BNP = BBP gecorrigeerd voor pendelbewegingen, voornamelijk van Vlaanderen en Wallonië naar Brussel.
(3) Cijfers ná transfers van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel, ervan uitgaande dat ze in het "eerste jaar van de

splitsing" nog voor 100 % zouden bestaan.
(4) Participatiegraad = beroepsbevolking in % bevolking op actieve leeftijd.
(5) Werkgelegenheidsgraad = werkenden in % van bevolking op actieve leeftijd.
(6) Werkloosheidsgraad = werklozen (niet-werkende werkzoekenden) in % van beroepsbevolking.
(7) Som van de saldi in de geregionaliseerde sociale zekerheid, primaire saldi van geregionaliseerde federale over-

heidsposten en primaire saldi regio’s.
(8)(9) Onder de hypothese van schuldsplitsing volgens draagkracht, d.w.z. volgens bijdrage tot totale overheidsont-

vangsten in het jaar vóór de splitsing.
Bron: INR, NIS en eigen berekeningen.

Vlaanderen Wallonië Brussel

BBP (miljard EUR) (1) 154,4 63,9 50,9
BNP (miljard EUR) (2) 169,2 74,0 24,3
BNP per hoofd (EUR) 28.220 21.970 24.480
BNP per hoofd na transfers (EUR) (3) 27.123 23.564 25.700

Uitvoer (miljard EUR) 145,1 27,6 6,3
Invoer (miljard EUR 136,0 21,3 13,4

Bevolking (aantal) 5.995.553 3.368.250 992.041
Bevolking op arbeidsleeftijd (aantal) 3.941.902 2.173.888 642.298
Beroepsbevolking (aantal) 2.692.319 1.419.549 427.770
Werkenden (aantal) 2.362.109 1.137.420 670.471

Participatiegraad (4) 70,7 68,3 67,2
Werkgelegenheidsgraad (5) 64,0 55,5 55,4
Werkloosheidsgraad (6) 7,4 16,5 19,2

Primair overheidssaldo (% BBP) (7) 10,3 -3,0 -0,3
waarvan saldo soc. zekerheid (% BBP) 0,8 -3,5 -1,9

Schuldratio (% BBP) (8) 112,0 116,6 43,5
Overheidsschuld (miljard EUR) (9) 172,9 74,5 22,2



6.2. Vlaanderen en Wallonië in Europa

De plaats van Vlaanderen en Wallonië in de EU zou inzake enkele geografische en

sociaal-economische parameters als volgt zijn:

Tabel 47: Plaats van Vlaanderen en Wallonië in de "EU-26" 

(EU-26 = EU-25 met gesplitst België).

(1) BBP per hoofd hier voor transfers in 2003; na transfers bedraagt het BBP per hoofd voor Vlaanderen en Wallonië
respectievelijk 117,1 % en 101,7 % van het EU-26 gemiddelde ad 23.160 EUR per hoofd.

Bron: Eurostat, eigen berekeningen.

De twee volgende tabellen geven een meer uitgebreid beeld van de positie van

Vlaanderen en Wallonië in de “EU-26”.

213

(exclusief Brussel)
Vlaanderen Wallonië

in % plaats op 26 landen % plaats op 26 landen

Oppervlakte (% EU-26) 0,35 23 0,43 22

Bevolking (% EU-26) 1,32 14 0,74 20

Werkgelegenheid (% EU-26) 1,19 15 0,57 20

BBP (% EU-26) 1,52 12 0,63 18

BBP per hoofd (% gemiddelde EU-26)(1) 121,8 4 94,9 14

Uitvoer (% EU-26) 5,4 6 1,03 17
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Tabel 48: Omvang, bevolking, BBP, enz. van de “EU-26”.

Bron: Eurostat (2003).

Oppervlakte
(km2)

Bevolking
(miljoen)

Werkgelegen-
heid (‘000)

BBP
(miljard EUR)

BBP per
hoofd (EUR)

Uitvoer
(miljard EUR)

Vlaanderen 13,5 6,0 2.362 154,4 28.220 145,1

Wallonië 16,8 3,4 1.137,0 63,9 21.970 27,6

Tsjechië 78,9 10,2 4.731 86,3 16.230 43,0

Denemarken 43,0 5,4 2.755 194,7 28.400 59,6

Duitsland 357,0 82,5 38.248 217,7 24.900 661,8

Estland 45,2 1,4 593 8,9 11.480 4,0

Griekenland 132 11,0 3.966 165,3 18.880 11,7

Spanje 505,0 41,6 16.646 79,9 22.190 134,1

Frankrijk 544,0 59,6 24.934 1.625,0 26.150 341,9

Ierland 70,0 4,0 1.797 146,2 30.370 82,0

Italië 301,0 57,3 24.286 1.351,3 24.600 258,2

Cyprus 9,2 0,7 317,8 12,4 19.550 0,4

Letland 64,6 2,3 1.005 11,1 9.680 6,1

Litouwen 65,3 3,5 1.442 17,9 11.610 2,6

Luxemburg 3,0 0,4 292 25,6 47.920 11,8

Hongarije 93,0 10,1 3.969 80,3 14.130 37,7

Malta 0,3 0,4 147 4,3 17.170 2,0

Nederland 34,0 16,2 8.316 46,6 27.270 260,0

Oostenrijk 84,0 8,1 4.079 235,1 27.910 84,7

Polen 312,7 38,2 13.617 195,2 10.940 47,5

Portugal 92,0 10,4 5.064 135,0 17.110 27,7

Slovenië 20,3 2,0 898 25,9 18.070 11,3

Slovakije 49,0 5,4 2.061 33,1 12.240 19,3

Finland 305,0 5,2 2.350 149,7 25.500 46,8

Zweden 411,0 8,9 4.341 278,7 26.260 89,5

VK 244,0 59,3 29.771 1.709,8 27.820 269,30

EU-26 3.893,9 453,6 199.125,7 10.152,1 23.160 2.685,5
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Tabel 49: De rangorde van de “EU-26” inzake omvang, bevolking, BBP,

enzovoort.

Bron: Eurostat (2003).

Oppervlakte Bevolking
Werk-

gelegenheid
BBP

BBP per
hoofd

Uitvoer

Vlaanderen 23 14 15 12 4 6

Wallonië 22 20 20 18 14 17

Tsjechië 13 10 9 16 20 14

Denemarken 19 15 14 10 3 11

Duitsland 4 1 1 1 11 1

Estland 18 23 23 25 24 23

Griekenland 9 8 13 11 16 20

Spanje 2 5 5 5 13 7

Frankrijk 1 2 3 3 9 2

Ierland 14 18 18 14 2 10

Italië 7 4 4 4 12 5

Cyprus 24 24 24 23 15 26

Letland 16 21 21 24 26 22

Litouwen 15 19 19 22 23 24

Luxemburg 25 25 25 21 1 19

Hongarije 10 11 12 17 21 15

Malta 26 26 26 26 18 25

Nederland 20 7 7 6 7 4

Oostenrijk 12 13 11 8 5 9

Polen 5 6 6 9 25 12

Portugal 11 9 8 15 19 16

Slovenië 21 22 22 20 17 21

Slovakije 17 16 17 19 22 18

Finland 6 17 16 13 10 13

Zweden 3 12 10 7 8 8

VK 8 3 2 2 6 3
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6.3. Vlaanderen en Wallonië in politiek Europa

In het Europees Parlement en in de Raad van Ministers wordt het aantal zetels,

respectievelijk het aantal stemmen, per lidstaat toegekend op basis van de

omvang van de bevolking van elk land met daarbij een zekere correctie voor

dunbevolkte landen.

In de lijst van de huidige 25 leden van de EU zouden Vlaanderen en Wallonië op

basis daarvan de volgende plaatsen kunnen bekleden:
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Tabel 50: Plaats van Vlaanderen en Wallonië in het Europees Parlement.

Bron: Protocol betreffende de overgangsbepalingen inzake de instellingen en organen van de Unie en eigen benadering.

(1) Roemenië en Bulgarije zullen bij toetreding in 2007 35 respectievelijk 18 zetels tellen wat het aantal op 785 brengt.

Land Bevolking (in miljoen) Aantal zetels

1 Duitsland 82,5 99

2 Frankrijk 59,6 78

3 Verenigd Koninkrijk 59,3 78

4 Italië 57,3 78

5 Spanje 41,5 54

6 Polen 38,2 54

7 Nederland 16,2 27

8 Griekenland 11,0 24

9 Portugal 10,4 24

(België) (10,3) (24)

10 Tsjechië 10,2 24

11 Hongarije 10,1 24

12 Zweden 8,9 19

13 Oostenrijk 8,1 18

14 Vlaanderen 6,0 15/16

15 Denemarken 5,4 14

16 Slovakije 5,4 14

17 Finland 5,2 14

18 Ierland 3,9 13

19 Litouwen 3,5 13

20 Wallonië 3,4 11/12

21 Letland 2,3 9

22 Slovenië 2,0 7

23 Estland 1,4 6

24 Cyprus 0,7 6

25 Luxemburg 0,4 6

26 Malta 0,4 5

Totaal 732 (met België) (1); 734-737 met Vl. en Wall.



218

De bevolkingsaantallen van Vlaanderen en Wallonië houden geen rekening met de

bevolking van Brussel en de inwoners van de stad die desgevallend in aanmerking

zouden komen of opteren voor de Vlaamse of Waalse nationaliteit.

Het aantal zetels in Vlaanderen en Wallonië werd benaderd via extrapolatie. Het

huidige aantal zetels in het Europees Parlement bedraagt 732.

De Raad van Ministers.

Dit belangrijk orgaan, met ondermeer begrotings- en wetgevende bevoegdheid,

bestaat uit een vertegenwoordiger van iedere lidstaat op ministerieel niveau, die

gemachtigd is om de regering van de lidstaat te binden en om het stemrecht uit te

oefenen. Het aantal stemmen dat een land kan uitbrengen varieert naargelang de

omvang van de bevolking van het land. Zoals bij het Europees Parlement wordt

van dit criterium enigszins afgeweken ten voordele van dunbevolkte landen.

Als we, net als voor het Europees Parlement, door middel van extrapolatie het

aantal stemmen van de lidstaten Vlaanderen en Wallonië bepalen, komen we tot

de verhoudingen weergegeven in tabel 51.

Tabel 51: Stemmen van Vlaanderen en Wallonië in de Europese Ministerraad.

Het huidig aantal stemmen bedraagt 321. De gekwalificeerde meerderheid bedraagt 232 stemmen, hetzij 72,3% van 321. 
(1) Na toetreding in 2007 zullen Roemenië en Bulgarije beschikken over 14 respectievelijk 10 stemmen, wat het totaal op

345 brengt.
Bron: Protocol betreffende de overgangsbepalingen inzake de instellingen en organen van de Unie en eigen benadering.

Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk 29
Spanje, Polen 27
Nederland 13
Griekenland, Portugal, Tsjechië, Hongarije, (België) 12
Oostenrijk en Zweden 10

(VLAANDEREN) (9)
Denemarken, Finland, Ierland, Litouwen, Slovakije 7

(WALLONIË) (6)
Cyprus, Estland, Letland, Luxemburg, Slovenië 4
Malta 3

321 (1)  (324)



Het verdrag van Nice verving voor een aantal domeinen het unanimiteitsbeginsel

door gekwalificeerde meerderheden die moeten voldoen aan 3 criteria: minimum

232 van de 321 stemmen, meerderheid van de lidstaten, goedkeurende staten

moeten minimum 62 % van de bevolking van de EU vertegenwoordigen. Het

ontwerp van het “Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa” breidt

het aantal domeinen uit waarop vanaf 2009 kan of zou kunnen beslist worden met

gekwalificeerde meerderheden. Het “Ontwerp” vervangt de 3 voormelde criteria

van het Verdrag van Nice door een dubbele meerderheid op basis van het aantal

lidstaten (55 % van de lidstaten die minstens 15 in aantal zijn moeten een voorstel

van de Europese Commissie goedkeuren, 72 % van de lidstaten – zonder minimum

aantal - als de Raad niet op voorstel van de Commissie of de minister van

Buitenlandse Zaken van de Unie beslist) en het aantal inwoners (de goedkeurende

staten moeten telkens 65 % van de EU-bevolking vertegenwoordigen). Een blok-

keringminderheid dient uit minimum 4 lidstaten te bestaan.

Het is duidelijk dat het politieke gewicht van Vlaanderen, respectievelijk Wallonië,

binnen de EU niet noemenswaardig zal verschillen van dat van België. In sommige

materies (bijvoorbeeld de uitbreiding van de Unie) zal elke lidstaat, groot of klein,

een veto behouden. Op de andere domeinen doet het verschil in stemmen tussen

België enerzijds en Vlaanderen of Wallonië anderzijds er niet of nauwelijks toe.
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HOOFDSTUK 7

De bezwaren tegen de zelfstandigheid van Vlaanderen en
Wallonië beantwoord

Sommigen zullen de opdeling van België in twee autonome staten verwerpen op

basis van vooral gevoelsmatige argumenten. Anderen zullen bezwaren uiten die

van meer praktische of sociaal-economische aard zijn. Hierna beantwoorden we

een aantal van de te verwachten argumenten.

7.1. Vlaanderen en Wallonië zijn te klein. 

De opdeling van België is absurd juist nu alles (Europa, de bedrijven) groter wordt

en “globalisering” hoogtij viert.

Dat is een gemakkelijk te weerleggen bezwaar en wel om volgende redenen:

7.1.1. Vlaanderen en zelfs Wallonië zijn niet zó klein.

Zie terzake 6.2. ”Vlaanderen en Wallonië in Europa”, bladzijde 214 en volgende.

Elf van de huidige 25 leden van de EU zijn kleiner dan Vlaanderen, vijf zijn kleiner

dan Wallonië.
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7.1.2. Een aantal kleinere landen bereiken een hoge welvaart

Binnen de EU

Rangorde Land Omvang BNP per hoofd

binnen EU-25 (mio inwoners) (koopkracht in EUR)
78

25 Luxemburg 0,448 45.026

18 Ierland 3,964 26.089

15 Denemarken 6,3832 25.963

12 Zweden 8,940 24.304

17 Finland 5,206 24.090

Ter vergelijking:

14/26 Vlaanderen 5,995 24.478

20/26 Wallonië 3,368 17.842

EU-25 gemiddelde 18,140 21.170

EU-25 mediaan 8,940 (Zweden) 20.025 (Spanje)

Wereldwijd

Van de tien rijkste landen (steeds op basis van het BBP per hoofd) zijn er amper

drie die meer dan 6 miljoen inwoners tellen en dus terug te vinden zijn in de eerste

helft bij een rangschikking van alle landen ter wereld volgens hun aantal inwoners.

De mediaan van die reeks is ongeveer 7 miljoen. Dat betekent dat ongeveer de

helft van alle landen een kleiner aantal inwoners telt dan Vlaanderen …
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78 Bron: Eurostat News Release 47/2005. Cijfers over 2002.



Tabel 52: Landen met het hoogste inkomen per hoofd.

Bron: OESO.

Ook wat “levenskwaliteit” betreft blinken grote landen niet meteen uit. Op basis

van de “Quality of life-index” van “The Economist Intelligence Unit” ziet de rang-

schikking er op dat vlak als volgt uit79:

Aantal inwoners (in miljoen)

1. Ierland 3,964

2. Zwitserland 7,489

3. Noorwegen 4,593

4. Luxemburg 0,448

5. Zweden 9,001

6. Australië 20,090

7. IJsland 0,209

8. Italië 58,013

9. Denemarken 5,382

10. Spanje 40,341
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79 Bron: The Economist Intelligent Unit “The world in 2005”. The “Quality of Life index” is gebaseerd op negen kwa-
liteitsfactoren waaronder welvaart, gezondheid, politieke stabiliteit, veiligheid enz. België bekleedde over 2005 de
24e plaats op 111 gerangschikte landen.

BNP per hoofd (koopkracht in USD) Aantal inwoners (in miljoen)

1 Luxemburg 54.690 0,448

2 VS 41.529 295,734

3 Noorwegen 39.590 4,593

4 Ierland 37.790 3,964

5 Canada 34.150 32,805

6 Quatar 33.840 0,863

7 Zwitserland 33.580 7,489

8 IJsland 33.560 0,296

9 Singapore 32.530 4,593

10 Denemarken 32.490 5,383



In het verleden hebben zowel Plato (die de optimale omvang van een politieke

entiteit berekende op 5.040 gezinshoofden …) als Aristoteles (“de ervaring heeft

aangetoond dat het moeilijk, zoniet onmogelijk is dat een volkrijke staat zou worden

geregeerd door goede wetten”) zich gebogen over de meest aangewezen

omvang van naties.

In onze moderne tijd hebben vooral Alberto Alesina van de Harvard University, VS,

en Enrico Spolaore van Brown University, VS, wetenschappelijk onderbouwd werk

geleverd inzake het belang van de al dan niet optimale omvang van landen80.

Zeer in het kort komen hun theorieën op het volgende neer:

- De sterke toename van het aantal onafhankelijke staten sinds het begin van

de 20ste eeuw is het rechtstreeks gevolg van de wereldwijde ontwikkeling van

de democratie81. In tegenstelling tot de dictatuur die haar gebied tracht te ver-

groten om belastingen te kunnen putten uit de omvangrijker rijkdom die een

groter aantal onderhorigen scheppen, leiden democratische principes tot een

groter aantal politiek en economisch zelfstandige landen. De dekolonisering

en de ontbinding van de Sovjet-Unie en Joegoslavië zijn voorbeelden hiervan.

De vorming van de EU is niet in tegenspraak met dit principe gezien de

respectievelijke EU-staten – vooralsnog (?) – hun politieke onafhankelijkheid

zo goed als behouden.

- Grote landen hebben een aantal voordelen. De kosten van publieke goederen

(bijvoorbeeld defensie, het juridisch apparaat, interne veiligheid, communicatie-

infrastructuur, enz) per hoofd van de bevolking zijn er lager; dank zij de grotere

interne markt is de productiviteit er in principe hoger en dus de welvaart groter;

de economische activiteit zal er normalerwijze gespreid zijn over een relatief
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80 Professor Alberto Alesina en Professor Enrico Spolaore, “The Size of Nations” MIT Press, Massachusetts, 2003, 261 blz.
81 Het aantal onafhankelijke staten steeg van 75 in 1945 tot 193 (inclusief Taiwan en Vaticaanstad) nu.
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groot aantal sectoren zodat het land minder kwetsbaar is voor de achteruit-

gang van één of enkele industrieën, enzovoort.

- Indien enkel voordelen zouden verbonden zijn aan grote landen, dan zou er

een onweerstaanbare tendens zijn naar steeds grotere landen. De werkelijk-

heid is echter anders. Er zijn immers ook nadelen verbonden aan grote landen

zoals complexiteit, zware bureaucratie, heterogeniteit en derhalve ontevre-

denheid bij bepaalde groepen over het centraal gezag.

- De professoren ontwikkelden modellen, aangevuld met empirisch onderzoek,

om het meest efficiënte compromis tussen voormelde voor- en nadelen en

dus de optimale omvang (of “evenwichtsomvang”) van landen te benaderen.

- Behalve, zoals hoger vermeld, de democratische beginselen, zijn de invoering

van de principes van vrijhandel, wereldwijd of regionaal, en de ontwikkeling

van supranationale bemiddeling en controle bij conflicten van aard om de

“evenwichtsomvang” van de landen te verminderen. Niet het – kleinere –

land vormt dan immers de markt voor de nationale bedrijven maar een veel

grote regio zoals bijvoorbeeld de Europese Unie.

- Vanuit hun visie suggereren de auteurs van de “ The Size of Nations” dat de

EU zich zou toeleggen op de creatie van publieke goederen waarvoor schaal-

grootte belangrijk is (gemeenschappelijke markt, monetair beleid, milieu,

enzovoort).. en dat de EU haar prerogatieven zou beperken inzake publieke

goederen waarvoor dit niet belangrijk is en de individuele voorkeuren van

EU-leden en hun regio’s zeer heterogeen zijn (cultuur, onderzoek, sociale

bescherming, en dergelijke). 



Vanuit de Belgische situatie en het onderwerp van dit manifest bekeken, betekenen

de theorieën van de betrokken professoren dat:

- België niet over de “schaalgrootte” beschikt van een groot land, maar ook

niet over de homogeniteit van een klein land.

- De EU, samen met de NAVO en andere supranationale organisaties, de toele-

vering van publieke goederen en taken die schaalgrootte vereisen, op zich

nemen en er uit dat oogpunt geen noemenswaardige obstakels kunnen

bestaan voor de overstap van een klein, complex land naar twee kleinere,

homogene landen.

Wanneer de problematiek van de sociale zekerheid in het tweeledig België ter

sprake komt, wordt er al eens beweerd dat de sociale zekerheid, althans gedeel-

telijk, op Europees niveau zou moeten worden georganiseerd. Dit mede om

schaalvergroting te verkrijgen (en misschien om de aandacht van de Belgische

problematiek inzake gehele of gedeeltelijke splitsing van de sociale zekerheid af

te leiden). Op basis van de kosten van de sociale zekerheid in kleine en grote

Europese landen is er echter geen aanwijzing dat er sprake is van schaalvoordeel,

integendeel.

Onderstaande grafiek geeft de kosten van de sociale zekerheid weer in % van het

Bruto Nationaal Product (BNP) in verhouding tot de in elk land vastgestelde

ongelijkheid (horizontale as, hoe groter het getal, hoe groter de ongelijkheid). Hoe

groter de uitgaven voor sociale zekerheid, hoe lager de ongelijkheid. De vier

grootste landen van de EU-15 (Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en

Italië) situeren zich echter boven de regressielijn. Dat betekent dat zij relatief

meer uitgeven dan het EU-gemiddelde om dezelfde graad van gelijkheid te

verwezenlijken.
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Grafiek 20: Uitgaven voor sociale Zekerheid en Ongelijkheid (1998).

Bron: Eurostat.

7.2. De opdeling van België in twee zelfstandige staten zal de kosten van

de overheidsadministratie per inwoner in beide staten doen stijgen

De overheidsadministratie van een relatief klein land zoals Vlaanderen hoeft niet

noodzakelijk duurder te zijn dan de overheidsadministratie van een enigszins

groter land zoals België. Voor de theoretische onderbouwing van deze stelling, zie

hierboven het wetenschappelijk werk van Alberto Alesina en Enrico Spolaore: grote

landen hebben in principe wel een kostenvoordeel inzake de productie van

bepaalde “publieke goederen” maar verliezen aan efficiency door hun complexi-

teit en overmatige bureaucratie. België is dan wel niet groot, het is supercomplex.

Voor de concrete onderbouwing van deze stelling, zie ondermeer 3.1. “Een onaan-

gepast, inefficiënt overheidsapparaat” en de tabel 27, bladzijde 117 waaruit het

gebrek aan efficientie van het Belgische overheidsapparaat tot uiting komt en

blijkt dat België minder goed presteert dan kleine(re) landen als Ierland, IJsland,

Zwitserland en Luxemburg.
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Ook wat de kwaliteit van de overheidsadministratie betreft, scoort België zwak als

we het vertrouwen van de Belgen in hun overheid als kwaliteitsindicator aannemen.

Zie wat dat betreft 3.2. “Onvoldoende sociaal kapitaal”, tabel 29, bladzijde 122.

België gaat enkel Italië en Griekenland vooraf inzake het - gebrek aan - vertrouwen

in de overheid.

Wie overigens de bladzijden 101 tot 119 leest inzake de Belgische staatsstructuur,

de chaotische bevoegdheidsverdeling en de voorbeelden terzake (bladzijde 107),

wie weet dat niet minder dan 9 ministers bevoegd zijn voor of betrokken zijn bij

de gezondheidszorg, enz., heeft waarschijnlijk weinig of geen behoefte aan

theoretische of andere onderbouw voor de stelling dat het Belgisch overheidsbestel

inefficiënt is en er dus veel ruimte bestaat voor verbetering door én Vlaanderen

én Wallonië. 

Dit vooral wanneer zij:

- kunnen rekenen op een nog toenemende rol van de EU voor de levering van

publieke goederen;

- bereid zijn maatregelen te nemen om de werking van hun overheidsad-

ministratie te verbeteren en de omvang ervan te minderen (zie terzake

bijvoorbeeld Prospero82 dat onder andere de afschaffing van het provinciaal

bestuursniveau bepleit);

- kunnen rekenen op een groter “sociaal kapitaal” en het groter vertrouwen in

de overheid dat daar een onderdeel van is om onder andere de regelgeving

te vereenvoudigen en te beperken. Vooral in Vlaanderen lijkt een politieke

meerderheid aanwezig te zijn om de rol van de overheid in de economie terug

te dringen. Landen als Canada en Ierland hebben dit voorgedaan83.

82 McKinseÿ & Company: Prospero: “Een nieuwe impuls voor economische welvaart in België”, Brussel, 2004, 50 blz.
83 Prospero, idem, bladzijde 34.



Dat betekent natuurlijk ook niet dat Vlaanderen en Wallonië meteen “alles wat ze

zelf doen, beter zullen doen”. Waarschijnlijk doen “ze” het beter omdat ze voor

hun volle verantwoordelijkheid gesteld worden. Zeker kunnen “ze” het beter doen

dank zij een eenduidiger definiëring van bijvoorbeeld hun sociaal-economische

problematiek en een preciezere bepaling van de uitgangspunten van waaruit de

oplossingen zullen gezocht worden.

7.3. Belgische bedrijven die thans actief zijn langs beide zijden van de

taalgrens zullen worden geconfronteerd met een bijkomend niveau van

wetten en reglementen

Bij dit bezwaar maken we graag de volgende bemerkingen:

Tussen de deelgebieden van België bestaan er reeds verschillen inzake wetten en

reglementen en/of de interpretatie en toepassing daarvan. Zo zijn er in Vlaanderen

strengere normen inzake ruimtelijke ordening en milieu dan in Wallonië en worden

de voorschriften terzake er ook strenger toegepast.

Veel bedrijven die actief zijn én in Vlaanderen én in Wallonië hebben reeds een

tweeledige, “federale” structuur aangenomen met een apart bedrijf in elk deel-

gebied. Daarbij spelen vooral de kansen op succes bij openbare aanbestedingen

een rol.

Een groot en toenemend aantal principes, wetten en regels die de bedrijfsactiviteiten

beïnvloeden, zijn hoe dan ook van Europese oorsprong en gelden voor én Wallonië

én Vlaanderen.
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HOOFDSTUK 8

De economie van Wallonië: enkele bedenkingen en projecties

8.1. De Waalse situatie is ernstig

Het behoort niet tot onze taak, noch tot de scope van dit manifest om het proces te

maken van het Belgisch-Waals sociaal-economisch beleid en de resultaten ervan

voor Wallonië.

Waalse academici84 en politici85 hebben er de laatste tijd trouwens meer dan

gewone aandacht aan besteed met niet te misverstane uitlatingen. De grote lijnen

zijn trouwens genoegzaam bekend. Beter althans dan de pijnlijke situaties inzake

torenhoge werkloosheid in sommige lokaliteiten of bedroevende resultaten van

nochtans aanzienlijke financiële injecties86.

De onderstaande tabel 54 geeft het Bruto Regionaal Product per inwoner weer van

de Waalse provincies en, ter vergelijking, de Vlaamse en enkele andere Europese

regio’s die in min of meerdere mate met reconversie van hun traditionele industrieën

werden geconfronteerd.
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84 Professor M. Quévit, UCL, De Tijd, 25 juni 2005, bladzijde 11. Professor P. Pestiau (Luik), M. Mignolet (Namen) en
H. Capron (ULB) in o.m. Le Soir en De Standaard, 20 mei 2005, bladzijde 9.

85 A. Destexhe, Senator MR,zie voetnoot 7.
86 Professor M. Quiévit, UCL, idem “Sinds 1994 vloeide (door het EU-programma voor Europese ontwikkelingsgebie-

den) 2,5 miljard EUR naar de provincie (Henegouwen) …. Tot in het Spaanse Extramadura hebben de Europese
structuurfondsen voor een nieuwe dynamiek gezorgd. In Henegouwen ligt het BBP, in verhouding tot het Europees
gemiddelde, nu lager dan bij de start van het programma”. Professor Quevit was ooit lid van het kabinet van de
eerste voorzitter van de Waalse executieve J.M. Dehousse. Hij voerde onderzoeksopdrachten uit over regionale eco-
nomische ontwikkeling voor de Europese Commissie.
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Tabel 54: Het BRP per hoofd in de Waalse en Vlaamse provincies en andere

Europese regio’s, 2002 ( gemiddelde EU 25=100).

Bron: Eurostat.

Op uitzondering van het Verenigd Koninkrijk is binnen geen enkele West-Europese

subregio het verschil zo groot als binnen Wallonië tussen Waals-Brabant en

Henegouwen.

8.2.

Er zijn bij ons weten geen “genetische”, fysische of andere harde redenen waarom

vroeger, nu of in de toekomst de economische prestaties van Wallonië persistent

zouden moeten achterblijven bij deze van andere regio’s in Europa. Er is in dat

verband al veel te doen geweest over het belang van de ligging van een regio.

Vooral de ontwikkeling van Vlaanderen althans wordt daaraan toegeschreven. Een

centrale ligging of een ligging bij de zee worden dan meestal als aangewezen

zoniet als noodzakelijk geacht.

Wallonië 84,3 Vlaanderen 115,8

Waals Brabant 114,1 Antwerpen 136,4

Henegouwen 74,9 Limburg 96,4

Luik 86,8 Oost-Vlaanderen 103,2

Luxemburg 82,8 Vlaams-Brabant 120,1

Namen 82,3 West-Vlaanderen 108,3

Rheinland-Pfalz 96,2 Lorraine 92,3

Saarland 103,0 Wales 90,2

Nord Pas-de-Calais 90,5 Greater Manchest. 108,9
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Maar er zijn talrijke landen en regio’s die een of beide voordelen ontberen en toch

tot de meest welvarende van de EU behoren. Bayern (126 % van het EU-25 BBP),

Baden-Würtemberg (124,9 %), Rhône-Alpes (114,2 %) noch de Scandinavische

landen (117 %) en Ierland (132,7 %) zijn bepaald erg bevoordeligd door hun ligging.

Wallonië is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van zijn werkloosheid. Wel in

grote mate voor de bestendiging ervan. Mede gezien de verwezenlijkingen van

andere regio’s en landen, al dan niet ook getroffen door de neergang van de basis-

sectoren van hun economie, is er dan ook geen reden voor Wallonië om zich de

rol van slachtoffer toe te eigenen of zich die rol door anderen te laten toekennen.

8.3.

Het zou natuurlijk goedkoop zijn Wallonië zondermeer het voorbeeld van Ierland

of – uit louter economisch oogpunt, wat minder relevant – Slovakije voor de voeten

te gooien. Zie kadertekst.

Wat niettemin relevant en opvallend is, dat is dat de sociaal-economische politiek

die het herstel en de opkomst van beide landen tot stand bracht haaks staat op

de filosofie en de concrete maatregelen die in België en in Wallonië in het bijzonder

werden en worden gehuldigd: hoge overheidsuitgaven en –ontleningen, hoge

belastingdruk en loonwig, pleiade van overheidsinstellingen met hoog aandeel in

de tewerkstelling, klimaat van belangentegenstelling tussen werkgevers en werk-

nemers.

Er zijn natuurlijk landen die een groot overheidsbeslag op de economie koppelen

aan een relatief hoog, goed gespreid welvaartsniveau. Er zijn de Scandinavische

landen en, om het niet noemen, Vlaanderen. Het is echter de vraag of dergelijke

economieën een “lanceerplatform” kunnen zijn voor een nieuw economisch

“elan” met sterke groei en hoge welvaartscreatie.
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Ierland en Slovakije: de voorbeelden?

Sommige landen hebben op relatief korte tijd hun economische situatie spectaculair

verbeterd. Ierland en – zij het in mindere mate – Slovakije zijn dergelijke landen.

Hun prestaties worden Wallonië wel eens voorgehouden als voorbeelden voor wat

een moedig, realistisch beleid vermag.

We gaan hierbij wat nader in op de omstandigheden en middelen die in voormelde

landen tot een ommekeer hebben geleid. Niet om aan te tonen dat economische

mirakels zo maar voor het grijpen liggen maar om te illustreren dat, na een lange

periode van achteruitgang (Ierland) en de nodige “sense of urgency” en motivatie

(Slovakije) schitterende resultaten mogelijk zijn.

Ierland

De prestaties van de “Keltische Tijger” in de jaren negentig van de 20ste eeuw zijn

bekend. Minder bekend is dat Ierland, bij zijn onafhankelijkheid in 1922, nagenoeg

even welvarend was als de meeste andere Europese landen. In de daaropvolgende

decennia raakte Ierland echter achterop zodat het bij zijn toetreding tot de EU in

1973 het armste land van de EU was. De EU-hulp die Ierland toen kreeg, zou niet

meteen soelaas brengen. De opgang van Ierland begon pas 25 jaar later en zou

zich vooral in de jaren negentig krachtig doorzetten.

Een greep uit de statistieken.

Over de periode 1987-2003

- steeg het BBP per hoofd van 69 % van het EU-15 gemiddelde tot 136 % van

dat gemiddelde;

- daalde de werkloosheid van 17 tot 4 %;

- daalde de overheidsschuld in % van het BBP van 112 tot 33 %.
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In de periode van sterkste groei (1989-1999) steeg het BBP met 83 %. Geen enkel

OESO-land deed beter. Korea kwam het dichtst met 64 %, Portugal, Spanje en

Nederland hielden het bij 25 à 29 %, België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland bij

17 à 18 %.

De Ierse opgang kwam tot stand door een samenloop van omstandigheden en

een efficiënte economische politiek op basis van een nationale consensus terzake.

1. De Europese subsidies.

Ze worden bij een oppervlakkige beoordeling dikwijls aangeduid als dé basis van het

Iers mirakel. Hun invloed was echter uiteindelijk beperkt. Onderstaande grafiek geeft

de omvang van de subsidie weer, samen met de groei van het BBP in dezelfde

periode.

Grafiek 21: Netto EU-subsidies en economische groei in Ierland 1973-2000.

Bron: Europese Commissie.
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Subsidies stimuleren niet noodzakelijk de economische groei; dat hangt af van de

aanwending ervan en van hun eventueel negatieve neveneffecten voor de groei

als, bijvoorbeeld, landbouwsubsidies werknemers weghouden uit de industrie.

Spanje, Portugal en Griekenland kregen in die periode, in vergelijking met hun BBP,

gelijkaardige subsidies. Zie hun economische groei 1989-1999 hierboven. De

gezaghebbende studies stellen dat de Europese subsidies ongeveer 0,5 procent-

punt bijdroegen tot de groei van Ierland.

2. Een ommekeer in het macro-economisch beleid.

De beroerde economische situatie einde de jaren tachtig zetten aan tot een ver-

mindering van de overheidsuitgaven en –ontleningen en een drastische verlaging

van de belastingen. Voor buitenlandse industriële investeerders werd de belasting

gereduceerd tot 0 %, voor financiële instellingen tot 10 %. Na protest van de EU

werd de vennootschapsbelasting bepaald voor iedere sector op 12,5 %. Mede door

de gunstige afschrijvingsregels werd de totale belastingdruk op investerings-

opbrengsten gereduceerd tot 5,3 %. Te vergelijken met 23,2 % in Frankrijk, 18,1 %

in Italië en 14,4 % in Zweden (1).

In de personenbelasting daalde de marginale belastingvoet van 80 % in 1975 tot

44 % in 2001, de standaard belastingvoet daalde van 35 % in 1989 tot 22 % in

2001.

3. Een grote cohesie tussen de politieke partijen en de sociale partners, waardoor

onder andere de looneisen en meteen ook de inflatie in toom werden gehouden.

4. Een toevloed van buitenlandse investeringen dank zij 2. en 3. hierboven.

Ongeveer 40 % van alle Amerikaanse ICT-investeringen in Europa belandden in

Ierland. Eind de jaren negentig vertegenwoordigden buitenlandse bedrijven in
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Ierland 50 % van de tewerkstelling in de industrie, 75 % van de industriële

productie en 85 % van de goederenexport.

5. Een sterke verlaging van de reële rente, dankzij de invoering van de euro.

6. De ontbolstering van de Europese eenheidsmarkt.

7. Een gunstige demografische situatie met een reserve aan vooral vrouwelijke

arbeidskrachten en, in tegenstelling tot de voorgaande decennia, een positief

immigratiesaldo vanaf 1995.

8. Een sterke productiviteitsgroei van 3,3 % per jaar tussen 1976 en 2003 (enkel

Zuid-Korea deed beter) en een gevoelige toename van de werkgelegenheidsgraad

van 60 naar 70 %. In de leeftijdscategorie van 55-64 jaar bedroeg in 2003 de

werkgelegenheidsgraad 48 %, zowat het dubbele van Vlaanderen en Wallonië.

Vooral deze laatste twee elementen (productiviteitsgroei en verhoging van de

werkgelegenheid) zijn de twee echte motoren van elke welvaartsgroei (2).

Slovakije

De recente sociaal-economische geschiedenis van Slovakije is interessant omdat:

- bij de opsplitsing van Tsjechoslovakije de Slovaakse economie beduidend kleiner

en zwakker was dan de Tsjechische;

- Slovakije er via een drastische sociaal-economische politiek in slaagde om de

toetredingsvoorwaarden tot de EU-25 te respecteren en de groei van zijn

buurlanden te overtreffen.
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Op 1 januari 1993 werd Tsjechoslovakije in een vreedzaam proces opgedeeld in

Tsjechië en Slovakije. Deze laatste was toen duidelijk het zwakke broertje (3).

Tsjechië Slovakije

Oppervlakte (km2) 78.884,0 48.845,0

Aantal inwoners (mio) 10,2 5,4

BBP (miljard USD) 198,5 37,7

BBP per hoofd (in USD) 10.640,0 6.987,0

BBP per hoofd (in % van EU-25 gemiddelde) 69,0 44,0

Werkloosheid (%) 2,6 10,4

Buitenlandse schuld (% van export) 74,0 89,0

Economische prestatie 1ste  helft 1993:

- BBP-groei (%) - 0,5 - 5,2

- Overheidsbudget (% BBP) + 1,3 - 9,0

- Uitvoert naar Slovakije resp. Tsjechië (%) - 16,0 - 15,0

Tijdens de eerste jaren van zijn onafhankelijkheid volgde Slovakije, onder leiding

van de autoritaire Vladimir Meciar, een agressieve budgettaire politiek. Daardoor trok

de economische groei wel aan maar ontstonden er aanhoudende onevenwichten op

de lopende rekeningen en het overheidsbudget en steeg de overheidsschuld in

verhouding tot het BBP met meer dan 50 %.

Geconfronteerd met deze onevenwichten en de uitdaging om op hetzelfde ogenblik

als Tsjechië en andere Centraal-Europese landen toe te treden tot de EU nam een

nieuwe coalitieregering drastische maatregelen. De overheidsuitgaven werden

gevoelig gereduceerd, de BTW verhoogd, de energieprijzen geliberaliseerd en de

misbruiken van de sociale zekerheid aangepakt. Dat beleid werd gehandhaafd

ondanks de daling van de koopkracht en de hoge werkloosheid die het in eerste
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instantie veroorzaakte. In 2001 en 2002 verbeterde de economische groei tot 3,6 %

respectievelijk 4,6 %. Mede daardoor werd in september 2002 een “rechtse”

regering verkozen die het beleid voortzette. In 2003 en 2004 was de economische

groei met 4,3 % en 5,5 % de hoogste in Centraal Europa en Slovakije trad

“probleemloos” toe tot de EU op 1 mei 2005.

Een substantieel deel van de groei was te danken aan buitenlandse investeringen.

Ze bereikten over de periode 2000 – juni 2004 11,2 miljard USD (3). Mede daardoor

is Slovakije op weg om Vlaanderen naar de kroon te steken als de producenten van

de meeste auto’s per inwoner van de EU.

Onder de maatregelen om buitenlandse investeerders te lokken viel vooral de

fiscale politiek op. Vanaf 1 januari 2004 is één belastingvoet van 19 % zowat

algemeen:

- voor vennootschappen (i.p.v. voorheen 25 %);

- voor fysische personen (i.p.v. 10 à 38 % voorheen);

- voor de BTW op alle goederen (i.p.v. 14 % en 20 % voordien).

Dank zij drastische maatregelen om de private sector te stimuleren overtrof het

kleine Slovakije dus snel zijn omliggende EU-partners.

De discrepantie inzake welvaart tussen Tsjechië en Slovakije die bestond bij de

splitsing zal in 2006 ongeveer gehalveerd zijn. Indien de huidige groei en groei-

verschillen zouden aanhouden dan zouden beide landen in 2013 een welvaart

bereiken gelijk aan 70 % van het gemiddelde BBP per hoofd van de EU-25.

Slovakije maakte recent plannen bekend om in 2009 toe te treden tot de Eurozone.

Tsjechië heeft recent 2010 als objectief geformuleerd, andere nieuwe EU-landen

hebben dergelijke plannen nog niet bekendgemaakt.
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Tabel 53: Economische prestatie van Slovakije en andere EU landen in

Centraal-Europa.

(1) Tsjechië, Polen, Hongarije. De cijfers betreffen niet-gewogen gemiddelden.

Bron: Europese Commissie.

(1) Rob Hamilton, Bank of England, Quarterly Bulletin 2, 2005.
(2) Theoretisch kan de welvaart in een economie ook nog opgekrikt worden door de ontdekking van grondstoffe en ener-

giebronnen of door de verbetering van de uitvoerprijzen versus de invoerprijzen (de zogenaamde “terms of trade”).
(3) The Macroeconomic Situation in the Czech Republic, The Czech Statistical Office, Praag, 1994.
(4) Europese Commissie, Ecfin Country Focus, S. Steinheim, “Will Slovak Convergence be steep and stable”, Brussel, 23

juni 2005.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

BBP per hoofd (% EU-25) 43,8 43,2 44,0 45,2 47,7 48,9 50,8

Andere CE-EU (1) 49,8 50,1 50,4 51,8 53,3 54,6 56,1

Reële groei BBP (%) 4,2 1,5 2,0 3,8 4,6 4,5 5,5

Andere CE-EU (1) 2,8 3,2 4,3 2,5 2,1 3,5 4,5

Werkloosheid (%) 13,0 16,7 18,7 19,4 18,7 17,5 18,0

Andere CE-EU (1) 8,3 9,6 10,5 10,7 10,9 10,9 11,0

Inflatie (%) 6,7 10,4 12,2 7,2 3,5 8,5 7,4

Andere CE-EU (1) 11,9 6,3 8,0 6,3 2,9 1,8 4,3

Overheidstekort (% BBP) 3,8 7,1 12,3 6,0 5,7 3,7 3

Andere CE-EU (1) n.b. 3,5 2,7 4,7 6,3 7,5 4,1

Overheidsschuld (% BBP) 34,0 47,2 49,9 48,7 43,3 42,6 43,6

Andere CE-EU (1) n.b. 39,0 36,8 38,7 42,4 46,9 46,2
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8.4.

Het gebrek aan behoorlijke eigen welvaartscreatie in Wallonië zal wel diverse oor-

zaken hebben. Sinds de Waalse academische wereld87 het onderwerp aanraakte,

mag er terzake ook gewezen worden op de remmende invloed van de fenomenale

transfers naar Wallonië op de zelfredzaamheid en de zin voor initiatief.

De Europese Commissie schreef dit overigens al in haar rapport over de invloed

van de politiek van de EU-staten op de cohesie binnen de lidstaten van de EU88:

“Er bestaan uiteenlopende meningen over de mate waarin en de wijze waarop

publieke uitgaven en transfers cohesie bevorderen. Aan de ene kant verhogen

transfers via het stimuleren van zowel publieke als private uitgaven de levens-

standaard in de ontvangende regio’s en bewerkstelligen zij een zekere graad van

convergentie tussen de regio’s. Programma’s die overheidsuitgaven verhogen kunnen

ook bijdragen tot de groei op lange termijn door het activeren van productiemid-

delen en het verhogen van de lokale economische activiteit, zelfs zo ze geen

rechtstreekse invloed hebben op het concurrentievermogen. Zij kunnen echter ook

een negatieve invloed hebben op initiatief en ondernemingszin en derhalve op de

capaciteit op lange termijn van de ontvangende economie om haar concurrentie-

vermogen te verhogen. In dit verband kan een onderscheid gemaakt worden tussen

het in het algemeen positief effect op sociale cohesie en de meer betwijfelbare

invloed op economische cohesie.” (vrij vertaald uit het Engels).

8.5.

Wallonië zou er goed aan doen een volledige breuk met het verleden te overwegen.

De lancering van diverse “Toekomstcontracten” met lovenswaardige objectieven

inzake werkgelegenheidsgraad, economische groei, enzovoort zijn ongetwijfeld

goed bedoeld. Ook de pleiade van micro-maatregelen die ermee gepaard gaan. 

87 Professoren M. Mignolet, H. Capron, P. Pestiau, zie voetnoot 64. 
88 Europese Commissie: ”The Impact of Member State Policies on Cohesion: Final report”, Brussel, februari 2004, blad-

zijde 67.
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Op 30 augustus 2005 kondigde de Waalse regering een nog grootser plan aan, een

“Marshall”-plan. Het legt terecht de nadruk op het belang van de onderneming

als schepper van welvaart. Er werden vier prioritaire sectoren gekozen waarin

overheidsgeld zal worden gestopt, onderzoek, ontwikkeling en opleiding zullen

extra steun krijgen en enkele gewestelijke vennootschapsbelastingen zullen worden

afgeschaft. Het plan legt betere accenten dan de voorafgaande “toekomstcontracten”.

Hopelijk is dit het begin van een nieuwe aanpak. 

Natuurlijk kunnen bij dit plan, net als bij elk ander, vraagtekens worden geplaatst:

- is het wel verstandig dat de overheid de –zogenaamd - veelbelovende secto-

ren (farmaceutica, voedingsmiddelen, engineering en transport en luchtvaart)

kiest en dit niet overlaat aan de markt (?):

- het leeuwendeel van de 1.054 miljard EUR die ter beschikking is over 2006-

2009 gaat naar overheidsparticipaties en –subsidies;

- slechts ± 9 % van voormeld bedrag gaat naar de vermindering van de fiscale

druk op de ondernemingen;

- het bedrag ad 1.054 miljard EUR, eventueel aan te vullen met bijna 400 miljoen

EUR via alternatieve financiering of inbreng van de privé-sector, is niet gering

maar over 2000-2006 zal enkel en alleen in Henegouwen vanuit de EU 645

miljoen EUR worden geïnvesteerd in het kader van Objectief 1 (herstructurering)

en zal nog meer aan andere publieke fondsen worden aangebracht (zie voet-

noot 60 blz 166) zonder dat het lot van Henegouwen noemenswaardig zal zijn

verbeterd;

- er wordt wel gewag gemaakt van een betere coördinatie tussen de diverse

overheidsinstellingen maar van een vereenvoudiging van het netwerk van

intercommunales e.d. is geen sprake.

- waarom zijn er weinig of geen maatregelen om het dynamisme en de flexi-

biliteit van de arbeidsmarkt te bevorderen?
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Om echt ingrijpende en vergaande maatregelen gaat het dus niet.

Vergelijk even de omwentelingen in Ierland en Slovakije met voormeld plan.

Er zijn geen geheimen rondom de verbetering van de welvaart. Die gaat via de

verhoging van de arbeidsproductiviteit en de werkgelegenheidsgraad die op hun

beurt vooral afhankelijk zijn van (een verhoging van) het investeringsniveau,

niveau dat dan weer afhangt van het competitief voordeel via ondermeer lagere

kosten en belastingen.

Een van de hinderpalen voor meer efficiëntie waarop sommige reeds geciteerde

academici wijzen89, is het netwerk van overheidsinstellingen (onder andere inter-

communales) en de focus van de beleidsverantwoordelijken op de puur lokale

belangen. Het is natuurlijk moeilijk voor de dragers van de macht in eigen vlees

te snijden. Tenzij het echt moet, tenzij er een extra motivatie is voor deze en andere

maatregelen. In de “dwang” en motivatie die er zullen mee gepaard gaan, ligt

het belang van Wallonië in een opdeling van België in twee zelfstandige lidstaten

van Europa.

In “Trends-Tendances”90 liet de heer R. Demotte, minister van Sociale Zaken, het

volgende optekenen: “Si l’on pouvait s’accorder sur un programme dégressif des

transferts financiers de la Flandre, dans le cadre d’un vrai new deal qui mobilise

toutes les forces belges pour redresser la situation économique au sud du pays,

je signerais immédiatement! Je ne parle pas de créer des entreprises publiques

partout en Wallonie, mais d’une vraie politique de développement, qui s’intègre

dans une démarche nationale.”

89 Professor Quévit: “Te veel structuren, te veel versnippering. Er worden hier al jaren prachtige plannen gemaakt.
Maar de kloof tussen die strategieën en de praktische uitvoering is vaak groot. Want daar bots je op de lokale
baronnen die vooral hun eigen macht willen bewaren en die projecten enkel zien als een middel om geld binnen
te rijven.” De Tijd, ibidem.

90 Trends-Tendances: “Sécurité sociale: le grand tabou francophone”, 2 juni 2005, bladzijde 40.



In hoeverre nog sprake kan of moet zijn van “toutes les forces belges” of “une

démarche nationale” wanneer er “un programme dégressif des transferts” is, is

niet duidelijk. Wat wordt van Vlaanderen dan nog verwacht? Dat het via het federale

niveau, dat meer dan 60 % van zijn middelen ontvangt uit Vlaanderen meer

federale overheidsinitiatieven financiert? Waarom steeds rekenen op nog meer

overheid? Want hoewel “niet overal in Wallonië overheidsbedrijven moeten worden

opgericht” wordt blijkbaar toch gesuggereerd dat er op vele plaatsen nog wat

mogen bijkomen. Wanneer in Wallonië een voordelig investeringsklimaat wordt

geschapen, zal dat met minder overheid zijn. Vlaanderen, en niet alleen

Vlaanderen, zal dan via private investeringen wel bijdragen tot de ontwikkeling

van Wallonië.

Een “programme dégressif des transferts financiers de la Flandre” is wat ook in

een opdeling van België moet ingeschreven worden. Want solidariteit “kan niet

wispelturig zijn of zonder afgesproken overgangsperiode drastisch worden

beperkt” (zoals op bladzijde 167 staat geschreven). Zeker niet wanneer ze de

omvang en het belang heeft aangenomen die de financiële transfers hebben voor

Wallonië.

Het lijkt billijk en aanvaardbaar dat de transfers vanuit Vlaanderen, op een of andere

wijze, al dan niet via Europa, geleidelijk worden afgebouwd over een periode van

bijvoorbeeld 10 jaar. Over het effect hiervan op de welvaart van Wallonië kunnen,

in samenhang met diverse hypotheses betreffende de ontwikkeling van de

arbeidsproductiviteit en de werkgelegenheidsgraad, een aantal projecties worden

gemaakt. Zie terzake tabel 55.
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Tabel 55: Projecties voor de Waalse economie en vergelijking met

Vlaanderen en de EU-15 over 2005-2015 bij de afbouw van de transfers

over die periode en diverse veronderstellingen inzake werkgelegen-

heidsgraad en arbeidsproductiviteit.

(1) WG = werkgelegenheidsgraad, AP = arbeidsproductiviteit (per werkende)
Bron: Eigen berekeningen.

De tabel illustreert dat indien Wallonië (en de EU-15 en Vlaanderen) in 2015 een

werkgelegenheidsgraad van 70 % bereiken91 en het verschil in arbeidsproductiviteit

tussen Wallonië en de EU enerzijds en Vlaanderen anderzijds gehalveerd wordt,

Wallonië de gemiddelde EU-15 welvaart bereikt in 2015 en op dat ogenblik slechts

5 % beneden de Vlaamse blijft.

244

2005 2010 2015

Simulaties pad WG & AP naar
2015 (startjaar simulaties is 2003) 
(in %) (1)

Wall. /
Vl.

Wall. /
EU-15

Wall. /
Vl.

Wall. /
EU-15

Wall. /
Vl.

Wall. /
EU-15

WG & AP blijven overal ongewijzigd
op niveau 2003 
(enkel demografie speelt)

85,7 94,2 82,4 91,3 78,3 87,8

WG naar 70 % in Vlaanderen en naar
65% in Wallonië; AP-kloof Wall. en EU-15
met Vl. voor helft gedicht

87,9 95,6 88,6 94,9 88,4 93,3

WG overal (Vl., Wall. en EU-15) naar 70 
AP-kloof Wall. en EU-15 met Vl. voor
helft gedicht

89,6 97,4 92,9 99,5 95,2 101,0

WG overal (Vl., Wall. en EU-15) naar
70% AP-kloof Wall. met Vl. helemaal
gedicht, die van EU-15 met Vl. voor helft
gedicht

90,6 98,4 85,7 102,5 99,8 105,9

91 De Lissabon-doelstellingen van de EU stelden een werkgelegenheidsgraad ad 70 % voorop in 2010.
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HOOFDSTUK 9

Samenvatting en conclusies

Dit manifest is ontstaan uit de bekommernissen van de Denkgroep omtrent de

politieke, culturele, maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkeling van

Vlaanderen.

In hoofde van zijn traditie en zijn samenstelling heeft de Denkgroep vooral aandacht

besteed aan de twee laatstgenoemde aspecten. Mede omdat op die domeinen het

Belgische federale bestuursniveau nog over belangrijke bevoegdheden beschikt en

er zich op die gebieden grote uitdagingen aandienen. Het Belgische federale

model is niet geschikt om die uitdagingen met succes aan te gaan. Daarom, en

omdat Vlaanderen al geruime tijd nagenoeg alle ingrediënten daartoe bezit, is de

Denkgroep van oordeel dat voor Vlaanderen en zijn burgers de stap naar het statuut

van zelfstandige lidstaat van Europa aangewezen, ja noodzakelijk is. Ook aan

Wallonië en Brussel zal dergelijke stap nieuwe kansen bieden.

De krachtlijnen en de conclusies van het manifest zijn als volgt:

1) Vlaanderen heeft zich vooral in de tweede helft van de 20ste eeuw ontwikkeld

tot een op nagenoeg alle vlakken volwaardige volksgemeenschap. Aandacht

en voorrang voor de verdere ontplooiing van die volksgemeenschap staan niet

haaks op de globalisering, de multiculturele wereld en de nood aan menselijke

solidariteit. Integendeel, de globalisering en de angst en vervreemding die ze

onder meer meebrengt, hebben behoefte aan een tegenbeweging die het

individu opvangt binnen een kleinere, herkenbare, enigszins homogenere
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leefgemeenschap. Bijdragen, en blijven bijdragen, tot een multiculturele

maatschappij, tot solidariteit en openheid, kan best of zelfs alleen vanuit een

sterke eigen identiteit die zelfvertrouwen en geborgenheid biedt. Ook op

economisch vlak is die aandacht voor de “lokale entiteit” nodig ten einde

haar aanbod van goederen en diensten aan te passen aan de “wereldvraag”.

Aandacht voor de culturele, maatschappelijke en sociaal-economische ont-

wikkeling van de Vlaamse entiteit is dus gewettigd en nodig.

2) België bestaat dan wel 175 jaar, het is er, ondanks loffelijke pogingen, niet in

geslaagd zijn twee voornaamste volksgemeenschappen nader tot elkaar te

brengen. Vanuit objectieve verschillen als ligging, topografie, taal en basis-

cultuur, zijn de subjectieve verschillen zoals maatschappelijke visie, levens-

houding en de verwachtingen betreffende de rol van de overheid tijdens de

laatste decennia alleen maar toegenomen. De bijdrage tot de gemeenschap-

pelijke welvaart vanwege de twee deelgebieden is al over een lange periode

sterk verschillend. Daardoor is er steeds meer sprake van twee “verschillende

werelden” als het gaat om Vlaanderen en Wallonië, met daarbij Brussel dat

als volwaardig gewest steeds minder zijn rol van bindende hoofdstad speelt

of kan spelen.

3) Na een periode van sterke economische opgang in de tweede helft van de

vorige eeuw, dankzij onder meer de forse stijging van de productiviteit en de

vorming van de Europese eenheidsmarkt, wordt West-Europa nu gecon-

fronteerd met zeer grote uitdagingen zoals de globalisering, de internationale

concurrentie, de vergrijzing en een zeker gebrek aan gedrevenheid, risico-

bereidheid en zelfredzaamheid, alle gegroeid onder de “sociale paraplu” die

werd open geplooid tijdens de opgang van de economie.
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4) Het Belgisch federale model is niet geschikt om deze uitdagingen met kans

op succes aan te pakken omwille van:

- de bijzonder zware en inefficiënte structuur;

- de chaotische bevoegdheidsverdeling;

- de in hoofde van de deelgebieden verschillende uitgangsposities en

behoeften die gepaard gaan met  verschillen in visie betreffende de aan

te wenden remedies zodat de besluitvorming uitblijft of onvolledig,

gebrekkig en niet eenduidig is;

- het gebrek aan sociaal kapitaal, en vooral aan vertrouwen, verstandhou-

ding, gemeenschappelijke motivatie en verantwoordelijkheidszin.

- de te grote, ondoelmatige en contraproductieve financiële transfers.

Een en ander brengt mee dat België niet uitgerust is om de uitdagingen van

de 21ste eeuw aan te gaan. Het heeft wel troeven maar vooral ook een aantal

zware handicaps zoals een hoge staatsschuld, lage pensioenreserves en een

zeer hoge fiscale en parafiscale druk.

5) Elke volksgemeenschap waarvan de eigenheid, de maatschappelijke en sociaal-

economische kenmerken reeds zo duidelijk geprofileerd zijn als dat in

Vlaanderen het geval is, heeft recht op volledige zelfbeschikking en het zelf

in handen nemen van zijn eigen lotsbestemming. Die onafhankelijkheid, is

niet in de eerste plaats een doel dan wel een middel om de politieke, culturele

en maatschappelijke ontwikkeling van alle leden van de gemeenschap verder

te bevorderen en hen tot betere en gelukkiger burgers te maken.

Op sociaal-economisch vlak kan zelfstandigheid de noodzakelijke verantwoor-

delijkheidszin bevorderen en een geëigend evenwicht bewerkstelligen tussen

concurrentievermogen en sociale bescherming. De Vlaamse volksgemeenschap
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uit verder te ontwikkelen tot een volwaardig en nuttig lid van de Europese en

de wereldgemeenschap. Door die stap zal Vlaanderen bovendien zijn kansen

op een succesvolle aanpak van zijn sociaal-economische problemen aanzienlijk

vergroten. Deze “conjunctie” tussen politieke, culturele en maatschappelijke

argumenten en sociaal-economische noodwendigheden binnen de uitnodigende

Europese ruimte is voor Vlaanderen hét aangewezen en dwingend moment

om de stap naar volledige zelfstandigheid te zetten.

6) De Europese Unie maakt de zelfstandigheid van Vlaanderen en Wallonië niet

alleen mogelijk, ze zet er ook toe aan. Enerzijds trad Europa al in verscheidene

domeinen in de plaats van het Belgische bestuursniveau, biedt de Europese

eenheidsmarkt aan elke lidstaat, hoe klein ook, een markt van goederen en

diensten van wereldformaat en heeft de invoering van de euro de monetaire

handicaps van een kleiner land en dito munt opgeheven. Anderzijds ligt de

subsidiariteitsregel die de EU in principe toepast in de lijn van het toekennen

van meer bevoegdheden aan een lager, homogener bestuursniveau en kunnen

enkel lidstaten, en niet de regio’s daarvan, volwaardig deelnemen aan de

Europese besluitvorming.

7) België houdt voor Vlaanderen geen toegevoegde waarde in. Het is Vlaanderen

dat België zijn toegevoegde waarde ten behoeve van de andere gewesten

verstrekt. Vlaanderen werd en wordt daarvoor niet beloond. Of Vlaanderen dat

nu wil blijven doen of niet, zijn capaciteit om dat te doen, met andere woorden

zijn eigen welvaart, wordt bedreigd door de aangehaalde sociaal-economische

problemen. De aanpak van die problemen vergt een efficiënt staatsapparaat

en de beschikking over het leeuwenaandeel van de eigen financiële middelen.
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Het streven naar en verwezenlijken van een volledige autonomie voor

Vlaanderen drijft best niet op arrogantie of zelfgenoegzaamheid, noch op de

slogan “wat we zelf doen, doen we beter”. Want Vlaanderen, ook Vlaanderen,

heeft de aansporing van de autonomie nodig om de uitdagingen ernstig te

nemen en de nodige stappen te zetten. Enkel de eenduidiger diagnose, de

focus, het verantwoordelijkheidsbesef en de motivering kunnen “ab initio

”beter” zijn.

8) Wat voor Vlaanderen geldt, geldt in nog grotere mate voor Wallonië. Wallonië

pakt(e) zijn economische problemen niet echt goed aan. Laten we het daarvoor

niet met de vinger – blijven – wijzen, maar laten we het ook niet beschouwen

en behandelen als slachtoffer van onoverkomelijk economisch ontij . Dat helpt

Wallonië niet. Ook en vooral Wallonië heeft de verantwoordelijkheidszin, de

dwang, de motivatie en de focus nodig die zelfstandigheid, en alleen volledige

zelfstandigheid, onvermijdelijk zal brengen. Dan zal een “Marshall plan” echt

kansen op succes hebben.

9) Brussel heeft manifeste troeven als volwaardig derde gewest van België, als

hoofdstad, als dienstencentrum en als zetel van de EU. Toch is het er niet in

geslaagd om zijn grootstedelijke problemen te overwinnen, alle inwoners

redelijke kansen op welvaart te bieden en zijn internationale uitstraling te

vergroten en te exploiteren. Uitgaande van zijn eigenheid van en zijn gemeen-

schappelijke belangen met Vlaanderen binnen wier grondgebied het ligt

moet, in samenwerking met Wallonië en bij voorkeur ook met de EU, een

beter statuut kunnen worden uitgewerkt voor Brussel dat, als hoofdstad van

Vlaanderen, desgewenst ook van Wallonië, zou kunnen blijven fungeren.
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10) De stap naar de onafhankelijkheid van de deelgebieden van België en naar

een nieuw statuut voor Brussel hoeft geen vijandig proces te zijn. Voor

Vlaanderen en Wallonië houden een volledige zelfstandigheid en rechtstreeks

lidmaatschap van de EU aanzienlijke voordelen in. Er is al lang een proces van

verzelfstandiging van beide deelgebieden aan de gang. Mede omdat Europa

België steeds meer vervangt, stellen ook diegenen die een opdeling van

België in onafhankelijke staten niet bepaald genegen zijn dat “België ver-

dampt”. Gezien België noch de structuren, noch de besluitvaardigheid, noch

de motivatie inhoudt nodig om de problemen waarmee we geconfronteerd

worden degelijk aan te pakken, zijn zij, en wij, best het woord indachtig van

een befaamde Britse politica: “if it is inevitable, bring it forward”. Het proces

van verzelfstandiging van de Belgische deelgebieden kan onder meer op basis

van onderhavig manifest worden besproken, ook en vooral met diegenen die

tot nog toe getuigden van een rechtgeaarde en welgemeende “Belgitude”.
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