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Vraag 7 : Waarom zijn dotaties voor gemeenschappen zo nadelig?
Die dotaties bieden enkele voordelen: ze staan toe eenzelfde niveau van voorzieningen in deelstaten 
met grote welvaartsverschillen te garanderen en ze beperken fiscale concurrentie. Ze maken het ook 
iets gemakkelijker in Brussel. Maar ze leveren ook grote nadelen op.

Fiscale illusie: politici die dotaties ontvangen kunnen hun burgers wijsmaken dat die dotaties niet 
worden betaald uit belastingen betaald door deze burgers. Dat drijft de overheidsuitgaven op. Dit 
wordt ook het 'flypaper effect' genoemd: dotaties leiden tot hogere uitgaven dan eigen belastingen. 
Ze leiden dus mogelijk tot een inefficiënt hoog niveau van overheidsuitgaven.
Consumptiefederalisme kan men daarmee associëren: een deelstaat maakt zijn burgers wijs dat de 
uitgaven van deze deelstaat (wanneer deze grotendeels uit dotaties gefinancierd worden) die burger 
niets kosten. De deelstaat “consumeert” enkel (de dotaties die van het federale niveau komen), maar 
genereert zijn middelen niet (via eigen belastingen). In België worden de dotaties voor de deelstaten 
meer dan in verhouding door de Vlaamse burger betaald. 
Moral hazard: dit zie je bv. in het gedrag van Brussel (BHG): omdat het veel geniet van dotaties,  
vergeleken met eigen belastingen, laat het zijn overheidsfinanciën ontsporen: “Eender welke put we 
maken, we kregen toch altijd dotaties; in de toekomst zullen we die ook wel krijgen, en ze zullen 
zelfs verhoogd worden als we zelf niets doen aan onze slechte financiën.” En zie wat nu gebeurt: 
een kolossale verhoging van de dotaties aan Brussel! En dat in deze tijden van zware crisis.
Politisering: dotaties worden gepolitiseerd, als vriendjespolitiek: overheden waar dezelfde partijen 
aan de macht zijn bevoordelen elkaar. Eigen belastingen daarentegen zijn minder gemakkelijk 'poli-
tiseerbaar'. Een recente paper van Vives toonde aan dat de subsidies die gemeenten ontvangen van 
hogere overheden groter zijn als op beide niveaus dezelfde partijen aan de macht zijn.
Lagere beleidsautonomie:  Men ziet ook dat hoge dotaties ertoe leiden dat de deelstaten minder 
gemakkelijk overgaan tot significante verlaging van uitgaven. Minder reële autonomie dus, én een 
bias in de institutionele regelingen. 

Wat denkt de Vlaamse beweging daarvan?
OVV: De huidige hoge dotaties (relatief tot de totale inkomsten van de deelstaten) zijn nadelig voor 
Vlaanderen om vele redenen. Zo draagt Vlaanderen door dotaties relatief meer bij dan wat het ont-
vangt, lijdt de transparantie van uitgaven en inkomsten eronder en belemmert het dotatiesysteem de 
nodige besparingen. Quasi alle nadelen gelden overigens ook voor de dotaties aan de gewesten.
De Vlaamse partijen hebben daarop zwaar toegegeven. In absolute cijfers kan men spreken van een  
achteruitgang: de overgedragen eigen middelen zijn namelijk kleiner dan de overgedragen uitgaven 
(10 vs. 17 Mia). In relatieve termen groeit het aandeel eigen belastingen voor alle deelstaten samen  
slechts van +/-26% in 2008 naar 31% in 2012. Dat is verwaarloosbaar.
Daarenboven is er ook een grote gemiste kans in de financiering van de gemeenschappen. Met een  
eenvoudige gemeenschapskeuze in Brussel had men hen een grote fiscale autonomie kunnen be-
zorgen. Dan pas zou het Vlaams Parlement grote reële autonomie verwerven. 

Rudi Dierick

Voor meer informatie, contacteer Rudi Dierick, op rudi.dierick@gmail.com of 0494 / 58.78.65 
(politiek secretaris OVV).
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