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Tussen 2014 en 2020 dalen de transfers van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel
van 7,1 miljard naar 6,6 miljard euro. Dankzij de zesde staatshervorming.

De geldstroom
De transfer van Vlaande
ren naar Wallonië zakt van
7,1 miljard euro in 2014 tot
6,6 miljard euro in 2020.
Zo blijkt uit onderzoek van
de KU Leuven.
● Die geldstroom loopt
voor ongeveer 5 miljard
euro via de belastingen.
Het rijke Vlaanderen stort
meer geld in de federale
belastingpot dan het ar
mere Wallonië. Die federa
le geldpot wordt op zijn
beurt herverdeeld. Daar
naast stroomt via de soci
ale zekerheid nog eens on
geveer 2 miljard euro van
Vlaanderen naar Wallonië.
Het gaat dan om enerzijds
het geld dat binnenkomt
dankzij onder meer de so
ciale bijdragen die de
werknemers betalen op
hun lonen, maar ook het
geld dat uitgegeven wordt
aan bijvoorbeeld pensioe
nen en werkloosheidsuit
keringen. Dotaties tussen
de Belgische overheden
spelen een kleinere rol.
● Alleen het Waals Gewest
is een nettoontvanger van
de geldstromen. Zelfs het
Brussels gewest ziet geld
verdwijnen naar het Waals
Gewest. (cv)
●

Ministerpresident Geert Bourgeois (NVA) droomt van wat de Vlaamse regering met het transfergeld zou kunnen aanvangen.
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‘Wat we met al dat geld
zouden kunnen doen...’
CHRISTOF VANSCHOUBROEK

‘De verleiding is zeer
groot om te berekenen wat we
met al dat geld zouden kunnen
doen’, droomde Vlaams minister
president
Geert
Bourgeois
(NVA) nadat de nieuwste cijfers
over de transfers van Vlaanderen
naar de andere regio’s waren
voorgesteld. Nadien volgde een
hele opsomming van waar de
Vlaamse regering al die euro’s zou
kunnen gebruiken, gaande van
onderwijs tot mobiliteit. Dat de
studie nu werd gepubliceerd, op
een zucht van de Vlaamse feest
dag, is puur toeval. ‘Ze is gewoon
nu klaar’, zei Bourgeois. De
Vlaamse regering bestelde de stu
die in april 2015. Ze werd ge
maakt door het departement eco
nomie van de KU Leuven.
Over de omvang van de geld
stromen van Vlaanderen naar
Brussel en Wallonië zijn al tal van
studies gemaakt. Maar dit is de
eerste waarbij de transfers met
dezelfde methode over een perio
de van twintig jaar, van 2000 tot
2020, werden berekend. Wat met
een opvalt is dat die transfers ge
durende die hele periode schom
melen tussen de 6 en 7 miljard eu
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ro. In de jaren 2014 en 2015 tekent
zich wel een piek af van 7,1 mil
jard, waarna het opnieuw in da
lende lijn gaat tot 6,6 miljard eu
ro. ‘Die daling is voor een belang
rijk stuk te danken aan de zesde
staatshervorming’, zegt professor
André Decoster. Transfers lopen
hoofdzakelijk via de belastingen
en vooral de personenbelastin
gen. Omdat Vlaanderen rijker is,
betaalt het meer belastingen en
draagt het dus meer bij in de fede
rale pot. Dat geld wordt dan op
nieuw verdeeld. Maar sinds de
zesde staatshervorming gaat een
kwart van de personenbelasting
rechtstreeks naar de regio’s; dat
deel komt dus niet meer in die fe
derale pot die herverdeeld wordt.
Bovendien haalt Vlaanderen ook
meer en meer uit die pot omdat
het sneller vergrijst dan Wallonië
en zeker Brussel. Vandaar dat de
transfers zullen dalen, volgens de
studie. Maar 6,6 miljard euro – of
ongeveer duizend euro per Vla
ming – blijft een hoog bedrag.

Onafhankelijke studie
Decoster tempert meteen het
enthousiasme van Bourgeois. ‘Als
die transfers verdwijnen is het

niet zo dat Vlaanderen plots over
6,6 miljard euro extra beschikt’,
zegt hij. ‘Zo simpel is het niet.’ Hij
haalt het geval aan dat de trans
fers bijvoorbeeld zouden kunnen
verminderen als we afstappen van
het progressief belastingstelsel
waarbij het belastingtarief hoger
ligt naarmate het inkomen hoger

‘Ik heb geen
probleem met
solidariteit, maar
die moet wel leiden
tot verant
woordelijkheidszin’
GEERT BOURGEOIS

Vlaams ministerpresident

is. ‘Geen evidentie, want dat zou
betekenen dat je ook binnen
Vlaanderen armere gezinnen
meer zou doen betalen en rijkere
minderen.’ Ook helemaal geschei
den systemen voor Vlaanderen,
Wallonië en Brussel betekenen

volgens Decoster geen garantie
dat de euro’s Vlaanderen in de
schoot komen vallen. ‘Niemand
kan de economische gevolgen van
zoiets inschatten. Voor alle duide
lijkheid: deze studie is een objec
tieve becijfering van de transfers,
maar biedt geen argumenten voor
fiscale autonomie.’
‘Het bewijs dat de studie onaf
hankelijk is gebeurd’, lacht Bour
geois de kritiek op zijn uitspraken
weg. Hij leest in de studie vooral
dat de transfers hoog blijven en
relatief constant. ‘Ik heb geen pro
bleem met solidariteit, maar die
moet dan wel leiden tot verant
woordelijkheidszin zodat de
transfers afnemen.’ Wallonië
hinkt nog altijd economisch ach
terop. Dat betekent dat Wallonië
relatief minder bijdraagt aan be
lastingen, maar tegelijkertijd
meer aan werkloosheidsuitkerin
gen opstrijkt. ‘Maar ik ga mij hier
nu niet uitspreken over ons partij
programma’, zei Bourgeois nog.
Dat doen NVAondervoorzit
ter Sander Loones en Vlaams frac
tieleider Matthias Diependaele
wel. Ze zien in de cijfers het bewijs
dat ‘een snelle omslag naar confe
deralisme’ nodig is.
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