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7e Staatshervorming?

I Covid-19 crisis legt zwakheden van systeem bloot (net zoals
veligheidscrisis in 2014):
• Falen woon & zorg centra (regionaal) vs. succes ziekenhuizen (federaal)
• 9 ministers bevoegd voor aspecten gezondheidsbeleid
• Achterblijvend test & trace beleid, vaccinatie uitrol (?)
• Gebrekkige centrale sturing van regionale/lokale maatregelen

⇒ Roep om “efficiënter” systeem: herfederaliseren, homogeniseren,
decentraliseren, ...
⇒ Leidende principes? Of puur ideologie en/of politieke urgentie?
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Principes?

I Economische theorie van het federalisme (‘fiscal federalism’):
• Uitgangspunt: vergroten van welvaart van elke burger gegeven
beperkingen (ruimer dan efficiëntie in courante zin van het woord)
• Afweging van voor- en nadelen van decentralisatie:
• Voordelen: wanneer noden en voorkeuren verschillen in elke regio kan
beleid worden aangepast (bv onderwijs of arbeidsmarktbeleid)
• Nadelen: verlies schaalvoordelen & grensoverschrijdende problemen
worden niet aangepakt (bijv. klimaat, belastingcompetitie,
protectionisme, vaccinaties, rekeningrijden → coördinatiefalen)

• Alexis De Tocqueville (Democracy in America, 1835):
“The federal system was created with the intention of combining the
different advantages which result from the greater and the lesser
extent of nations.”
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Waar staan we in België?
I Aan de ene kant volgden we de principes:
• Regionale bevoegdheden: transport, infrastructuur, arbeidsmarkt,
onderwijs, welzijn,..
• Aangestipt als ‘juist’ in empirische literatuur want veel regionale
verschillen in noden/voorkeuren en minder kans op coördinatiefalen
• Gewesten en Gemeenschappen beheren 19.2% van BBP (40% van totale
staatsinkomsten): hoger dan Spanje (14.9%), Duitsland (13.9%) of Euro
area (6.7%)

I MAAR: politieke historiek van België → wederzijds wantrouwen tussen
2 gemeenschappen bij elke staatshervorming
• Geen hiërarchie der normen wat bevoegdheden betreft (maar wel voor
belastingen, zie Art.170-2)
• Uniek gelaagd federalisme: Gewesten & Gemeenschappen overlappen in
Brussel
• Brussel eerder een stadsgewest

⇒ 4 kernproblemen van Belgisch federalisme
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Kernproblemen
I Probleem 1: Brussels Gewest is een hotspot van coördinatiefalen
• Zit opgesloten in haar eigen economische ‘hinterland’: Brussels Gewest
is in feite te klein Figuur
→ Bevoegdheden zoals arbeidsmarkt, transport, milieu, etc hebben
enorme grensoverschrijdende effecten
• Maar ook intern: overlappende gemeenschapsbevoegdheden
(coördinatiefalen ‘on steroids’) + gemeentegrenzen snijden doorheen
geı̈ntegreerd stadsweefsel

I Probleem 2: Oeverloos complex systeem is niet transparant
• Ondergraaft ander voordeel van decentralisatie: bevoegdheden dichter
brengen bij kiezer verhoogt ‘accountability’
• Gelaagd systeem met Gewesten en Gemeenschappen verlaagt net
aansprakelijkheid van politici (‘blame games’)

⇒ Oplossingen: ‘volwassen’ federalisme met vier volwaardige gewesten
+ sterke centrale overheid die kan coördineren (‘spending power’)
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Kernproblemen
I Probleem 3: Staatshervormingen steeds in 1 richting
• Nadruk lag op regionale autonomie en decentralisatie
→ centrifugale krachten werden versterkt zonder een centripetaal
tegengewicht in te bouwen
• Zorgt ook voor politieke instabiliteit: zelfs voor federale politici primeert
regionale belang

I Probleem 4: Horizontale gelijkheid & responsabilisering onvoldoende
verankerd op federaal niveau
• Financieringswet: botte afruil van ‘compensatie’ (behoeftefinanciering)
en ‘responsabilisering’ (‘juste retour’).
• Ook verdeelseutels zijn beperkt: bevolkingsaantallen en PIB inkomsten

⇒ Oplossingen: federale kieskring, grendels afschaffen & senaat
inrichten zoals ‘Bundesrat’, nationale objectieven inschrijven in
grondwet, hertekenen van financieringswet met transparante criteria
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Kernproblemen

I Extra probleem: Als we gaan voor federalisme met 4, quid Brussel?
•
•
•
•

Hoe financieren? (aanpassen financieringswet + PIB?)
Hoe onderwijs organiseren? (tweetalig, immersie, ..)
Gezondheidszorg?
Wat met pariteiten? (20% vs 80% voldoende?)

• Grand bargain: meer geld en volwaardig gewest in ruil voor interne
staatshervorming?
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Drie redenen om Financieringswet te hervormen
I Sluitstuk van bredere staatshervorming
• Eens bevoegdheden herschikt moet financiering volgen
• Ook diepere institutionele hervormingen vereisen aanpassing
Illustratie

→ Uitdaging 1: Belgisch federalisme met vier gewesten?
I Verbeteren van financieringswet zelf
• Leidende principes: efficiëntie, responsabilisering, horizontale gelijkheid,
transparantie
Illustratie

→ Uitdaging 2: responsabilisering & fiscale autonomie?
I Stabiliseren van federaal systeem zelf
• Nationale consensus over leidende principes staat vaak onder druk
• Horizontale gelijkheid vs. responsabilisering
Illustratie

→ Uitdaging 3: nieuw mechanisme als federaal bindmiddel?
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Federalisme met 4?
I Hoe ‘volwaardig’ Brussels Gewest financieren?

Table: Uitsplitsing BTW & PB dotaties naar Brussels Gewest (2018, miljarden)
(a)

(b)

(b-a)

(b-a)/(b)

Dotatie met 4

Huidige uitgaven

Tekort

Tekort in %

Brussels Gewest

2,5

3,7

1,2

32%

Vlaams Brusselstuk

0,5

1,1

0,6

55%

2

2,6

0,6

23%

Franstalig Brusselstuk

Note: Berekeningen uitgevoerd in simulatiemodel SAFIRE (laatste update februari 2019). Aanname dotatie: huidige
verdeelsleutels (#leerlingen en PB voor toekenning aan Brussel, intern 20/80 regel). Aanname huidige uitgaven: 5%
aan Vlaamse kant van totale gemeenschapsbudget (‘Brusselnorm’), 25% aan Franstalige kant (na Ste-Emilie
correctie). Caveat: Franstalig % onzeker, want geen officiële documentatie over.
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Federalisme met 4?
I Hoe ‘volwaardig’ Brussels Gewest financieren?
• Personenbelasting: Gewestelijke opcentiemen (deels) innen op basis van
werkplaatsprincipe?
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Federalisme met 4?
I Hoe ‘volwaardig’ Brussels Gewest financieren?
• Personenbelasting: Gewestelijke opcentiemen (deels) innen op basis van
werkplaatsprincipe?

Table: Woonplaats vs. werkplaats gewestelijke PB opbrengsten (2018, miljarden)
(a)

(b)

(b-a)

Woonplaats

Werkplaats

Verschil

Verschil 75% werkplaats

Vlaams Gewest

7,66

6,85

-0,81

-0,61

Waals Gewest

3,33

2,60

-0,73

-0,55

Brussels Gewest

0,94

2,48

+1,54

+1,12

Note: Aanname sleutel werkplaats: VL 57,4%, WAL 21,8%, BRU 20,8%, berekend voor transferstudie (Decoster &
Sas, 2017) voor 2014 op basis van DWH micro-data.
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Federalisme met 4?

I Hoe ‘volwaardig’ Brussels Gewest financieren?
• Personenbelasting: Gewestelijke opcentiemen (deels) innen op basis van
werkplaatsprincipe?
• Hertekenen van financieringswet? ‘Starting from scratch’, met nieuwe
verdeelsleutels, nieuwe criteria, en ruimte voor assymetrie &
responsabilisering bovenop een behoefte ‘sokkel’.
• Behouden van twee onderwijsaanbieders in Brussel (die ook door
gewesten mogen gefinancierd worden) + 3de meertalige net?
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Leidende principes
I Hoe staat het met de responsabilisering & compensatie in huidig
systeem?
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Leidende principes
I Hoe staat het met de responsabilisering & compensatie in huidig
systeem?
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Leidende principes
I Hoe staat het met de fiscale autonomie in huidig systeem?
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Een nieuwe Financieringswet?

I Eén enkel dotatiemechanisme naast zekere mate aan fiscale autonomie
→ transparantie (“Starting from scratch”)
I Meer normatieve grond:
• ‘Equality of opportunity ethics’ (Cohen, 1989; Roemer, 1998)
• Publieke voorziening moet tussenkomen voor zaken die buiten controle
van individu liggen = “compensatie”
• Individuen moeten wel de kosten en de baten dragen van handelingen
waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn = “responsabilisering”

I Nieuwe dotatie formule combineert elementen van responsabilisering en
horizontale gelijkheid op intuı̈tieve en transparente wijze:
• Als lokale kiezers niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor
nadelige of voordelige situaties → compensatie
• Geen compensatie voor situatie die een strikt gevolg zijn van lokaal
beleid → responsabilisering
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Maatstaven voor compensatie en responsabilisering

I Compensatie criteria (transparente bevolkingscijfers):
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
...

ouderen (+80)
minderjarigen (-18)
mensen op vorm van inkomensondersteuning
chronisch zieken
mensen van minderheidsgroepen
mensen die wonen in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners
eilandbewoners

I Responsabiliseringscriteria (niet enkel gelinkt aan belastingen!):
•
•
•
•
•
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Groei in nieuwe ondernemingen, werkzaamheidsgraad, etc
Verbetering in levensverwachting of opleidingsniveaus
Verbetering in bijscholing/herscholing/activering
Reductie van ongelijkheid/kansarmoede
...

Een nieuwe Financieringswet: de formule

Compensatie

Gti

z }| {
= (βit × Gt )×[1 + (1E × ωi × (αit − ᾱt ))]
{z
}
|
Responsabilisering
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(1)

Een nieuwe Financieringswet: voordelen
I Formule die responsabilisering én horizontale gelijkheid combineert: is
intuı̈tiever en politiek beter te verkopen
I Formule is heel flexibel:
• Elke regio kan unilateraal gewichten toekennen aan responsabilisering en
compensatie in de formule, alsook belang van fiscale autonomie bepalen
• Idem wat betreft de keuze zelf van de maatstaven
• Past zich automatisch aan, noden en prestaties wijzigen doorheen de
tijd: beter dan tijdelijke dotaties
• Formule kan apart afgestemd worden op elk beleidsdomeinen, of op het
geheel van regionale uitgaven

→ Parameters afgestemd op het echte leven via verkiezingsproces
→ Parameters wel onderhevig aan nationaal afgesproken limieten
(consensus verdwijnt niet volledig)
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De formule in detail
Compensatie

z }| {
Gti = (βit × Gt )×[1 + (1E × ωi × (αit − ᾱt ))]
|
{z
}

(2)

Responsabilisering

Gti = Dotatie op tijdstip t voor regio i,
Nt
βit = it ,
N
Nit = behoefte maatstaf op tijdstip t voor regio i,
t

t−1

G =G

t

t

× (1 + ᾱ ) × (1 + π ),

αit

= groei van responsabilisering op tijdstip t voor regio i,
Pn
t
i=1 αi
ᾱt =
,
n
ωi ∈ [x, x] = relatief belang van responsabilisering

if αit > ᾱt
1E (αit , ᾱt ) = 1,
,
0, in ander geval
π t = inflatie op tijdstip t.
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

De brug tussen fiscale autonomie en dotatie-financiering

Rit = Tit + Gti

(12)

Compensatie

Tit

z }| {
= γi × (βit × Gt ) ≡ τit Bit ,

(13)

Compensatie

z }| {
Gti = (1 − γi ) × (βit × Gt )×[1 + (1E × ωi × (αit − ᾱt ))]
|
{z
}

(14)

Responsabilisering

γi ∈ [y, y] = relatief belang van fiscale autonomie
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(15)

Het moedige midden van de nuance

I Staatshervorming?
• “Geef dit land meer (fede)realisme en minder surrealisme”
• “Confederalisme is onze brexit”

I Populisme?
• “Populisme heeft een vraag en aanbod, net als de oplossingen”

I Inflatie & begroting?
• “Debat over begrotingstekort schiet zelf te kort”
• “We moeten besparingsdrift meer vrezen dan inflatie”
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Brussel als economische hotspot
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Brabant bij rijkste regio’s in EU

Terug naar slide

Willem Sas

Motivation

Subnational expenditures and (tax) revenues in % of total public spending. Source: own
calculations, OECD fiscal decentralisation database
(www.oecd.org/tax/federalism/fiscal-decentralisation-database.htm)
I Subnational spending takes up 30% of total public spending
I Subnational revenue-raising only covers 55% of subnational spending
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Motivation
I Vertical Fiscal Gap (gap between subnational revenues and
expenditures) of about 45% → grants fill the gap

Vertical Fiscal Gaps in % of regional public spending. Source: own calculations, OECD fiscal
decentralisation database (www.oecd.org/tax/federalism/fiscal-decentralisation-database.htm)
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Motivation
I In Belgium?
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Overzicht
I Belgische Financieringswet (BFW) in een notendop (mia in 2019):
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Overzicht
I Belgische Financieringswet (BFW) in een notendop (mia in 2019):
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Achtergrond

I Referundum over onafhankelijkheid = proxy voor “participation
constraint”
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Achtergrond
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Achtergrond
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Achtergrond
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