
Wat zeggen de afspraken van Di Rupo & Co.?
                                            Vragen en antwoorden                         6/12/2011

Vraag 5 : Worden de deelstaten, zijnde de gemeenschappen en de  
gewesten, financieel verantwoordelijk voor hun uitgaven?

 JA
 Ja, maar slechts in beperkte mate
 NEE
 Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet.

Het juiste antwoord is: 'NEE' voor de gemeenschappen en 'slechts in beperkte mate' voor de 
gewesten.  Kortom, 'de deelstaten' worden slechts in beperkte mate verantwoordelijk.

Met ‘financiële verantwoordelijkheid’ bedoelt men doorgaans dat een overheid de gevolgen draagt 
van haar eigen beleidskeuzen. Dat ze zelf de kosten draagt van de beloftes die ze doet, van de regels 
die ze uitvaardigt en alle programma’s die ze opzet. Doorgaans bedoelt men ook dat ze meer (of 
minder) inkomsten zal kunnen realiseren door een goed (of slecht(er)) beleid, en dat zij samen met 
haar burgers daarvan ook de vruchten zal plukken, de financiële baten. 
Dit hangt nauw samen met fiscale autonomie, het zelf kunnen heffen van belastingen om daarmee 
de eigen uitgaven te dekken. Een goed beleid (met hoge financiële verantwoordelijkheid) leidt dan 
tot hogere inkomsten (direct en/of indirect). Federale staten zorgen best voor een grote financiële 
verantwoordelijkheid. Zo niet krijgt men ‘consumptiefederalisme’ en andere problemen.
Voor de gemeenschappen voorziet het regeerakkoord geen enkele financiële verantwoordelijkheid. 
Die was verwaarloosbaar en dat blijft zo. De gemeenschappen geven nochtans meer uit dan de ge-
westen. Onderwijs weegt zwaar door. Verre van verwaarloosbaar dus. Waarom dan geen reële finan-
ciële verantwoordelijkheid voor de gemeenschappen.? Het kan.
De gewesten kennen de eerstkomende 10 jaar geen enkele extra financiële verantwoordelijkheid, 
uitgezonderd het Vlaamse! De inkomsten voor de andere zijn namelijk gewaarborgd. Daarna zou er 
een geleidelijke uitbouw van die verantwoordelijkheid komen. Het verleden leerde ons echter hoe 
de Franstalige partijen omgaan met zo'n overgangsperiode. Na Lambermont was er al eens afge-
sproken dat de deelstaten meer verantwoordelijkheid zouden krijgen. Wanneer de toen afgesproken 
periode echter ten einde liep, in 2011 ongeveer dus, eisten ze gewoon een nieuwe regeling met een 
nieuwe overgangsperiode. Het is daarom onzeker en zelfs twijfelachtig of dat nu anders zou zijn. 
Maar ondertussen spelen de nadelen van dotaties voluit (zie ook vraag 7).
Bonusregelingen als ‘beloning’ van goed bestuurde deelstaten blijven theoretische oefeningen.

Wat denkt de Vlaamse beweging daarvan?
OVV: De bewering als zou de Financieringswet leiden tot meer financiële verantwoordelijkheid  
voor de deelstaten is dus misplaatst en objectief fout voor de gemeenschappen. Voor de gewesten  
komt er voor minstens de eerste 10 jaren eveneens niets van. En voor daarna zijn ze ongeloofwaar-
dig. Wat beloofd is, lijkt ons daarenboven ook redelijk klein en zelfs verwaarloosbaar vergeleken  
met de omvang van de huidige en toekomstige transfers. Een forse toename van de financiële ver-
antwoordelijkheid voor de deelstaten is een van de courante suggesties van  experts en internati-
onale/Europese overheden. Tevergeefs dus.

Rudi Dierick, politiek secretaris OVV 
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