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De transfers van 2004 tot 2012 volgens de integrale methode   

Herman Deweerdt 

Inleiding 

Bij transferberekeningen wordt meestal verwezen naar de methode van de “juste retour”.  In 

principe hoeft dit niet fout te zijn. Maar het gevaar bestaat dat er dan transfers berekend worden  

op uitgaven die gefinancierd worden met geleend geld. Dus fictieve transfers. Ook dat er transfers 

berekend worden met geld waarvoor de gewestelijke verdeling ontoereikend is. Het zijn echter 

vooral de zeer uiteenlopende opvattingen en bedragen over de transfers op de interestlasten die 

schreeuwen om een oplossing.  

In mijn laatste artikel (juni 2015) heb ik het kader geschetst voor een integrale benadering als 

voorwaarde voor een samenhangende en betrouwbare berekening.  

In dit artikel geef ik alle belangrijke elementen van deze integrale methode; aangevuld met deze 

over de gewestelijke verdeling van de ontvangsten en de uitgaven. Ter illustratie geef ik ook de 

transfers in de verschillende stroomgebieden voor de jaren 2004 – 2012.  
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I. BASISREGELS VOOR DE BEWAKING VAN HET INTEGRALE KADER 

Definitie van een transfer. (geformuleerd vanuit het gezichtspunt van Entiteit 1.)  Een transfer is 

het verschil tussen de uitgave voor een Gewest en de bijdrage van dat Gewest in de financiering van die 

uitgave. 

M.a.w. het is de objectieve vaststelling van de omvang van overgedragen koopkracht tussen de inwoners 

van de Gewesten.  

1. Afbakening van het onderzoeksgebied. Het gaat over de uitgaven en de ontvangsten  van de 
Federale Overheid en de Sociale Zekerheid. In veel opzichten zijn dit twee gescheiden gebieden. 
De Sociale Zekerheid is echter voor ongeveer 30 miljard afhankelijk van een interne fiscale 
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geldstroom afkomstig van de Federale Overheid. Ze maken samen het geconsolideerde federale 
niveau uit; in de officiële documenten omschreven als Entiteit 1.  (Entiteit 2. is dan de 
verzameling van Gewesten, Gemeenschappen, Provincies, Gemeenten en OCMW’s. 
 

2. Alle uitgaven en alle ontvangsten. Het betreft de lopende uitgaven van de federale overheid, 
de sociale bijstand, de uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid, de financiering van de 
Gewesten en de Gemeenschappen; maar ook de rentelasten en de kapitaaluitgaven. Langs de 
kant van de ontvangsten gaat het om de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de 
BTW, de accijnzen, de sociale bijdragen; maar ook de niet-fiscale en de niet-para-fiscale 
ontvangsten.  
N.B. Hierna worden de termen ‘ontvangsten’ (door Entiteit 1.) en ‘bijdragen’ (vanuit de Gewesten) 

door elkaar gebruikt. 

3. Een euro is een euro. Het doet er niet toe waaraan het geld besteed wordt of waarvan het 
afkomstig is. Alhoewel het principieel niet hoeft, zijn er goede argumenten om een uitzondering 
te maken voor de bijdragen aan de sociale zekerheid. Deze zijn zo concreet voor de werknemers, 
werkgevers en zelfstandigen dat het heel vreemd zou zijn als hun bijdragen niet herkenbaar 
zouden zijn in de Sociale Zekerheid. 

 
4. In principe kan er op iedere uitgave van Entiteit 1. een transfer bestaan. In de praktijk is dit 

nagenoeg zeker want het is ondenkbaar dat er een uitgave op het federaal niveau zou gebeuren 
waarvan de verdeling over de Gewesten exact dezelfde zou zijn als de verdeling van de financiële 
bijdragen van de Gewesten. Dit geldt ook voor de rentelasten. (We nemen dus aan dat de 
rentelasten gewestelijk kunnen verdeeld worden. Zie verder.) 

 

5. Wat als op het federaal niveau de som van de uitgaven groter is dan de som van de 
ontvangsten? M.a.w. als er een vorderingstekort is; lees: begrotingstekort. Dan wordt een deel 
van de uitgaven gefinancierd met geleend geld, soms voor meer dan de helft uit het buitenland. 
Dit is geen overdracht van koopkracht via de bijdragen uit de Gewesten. Ontleende bedragen 
veroorzaken dus geen transfers in het jaar waarin ze ontleend worden. Voor een berekening 
van de werkelijke transfers dient er uitgegaan te worden van uitgaven die de beschikbare 
ontvangsten (bijdragen) niet overtreffen. We stellen dat alle uitgaven in dezelfde mate met 
schulden gefinancierd worden. Alle uitgaven moeten dus in dezelfde mate tot het niveau van 
de beschikbare ontvangsten teruggebracht worden.  (N.B. Sedert 1950 zijn er, op drie jaar na, 
altijd begrotingstekorten geweest. Transfers berekend volgens de methode van de “juste 
retour” waren dus altijd voor een deel fictief, m.a.w. bijna altijd overdreven. 
 

6. Wat als op het federaal niveau de som van de uitgaven kleiner is dan de som van de 
ontvangsten? Dit is sedert 1950 nog maar drie keer het geval geweest. We moeten hopen dat 
dit in de toekomst meer zal gebeuren en dat het zelfs de regel wordt indien de overheidsschuld, 
zoals afgesproken binnen Europa, moet afgebouwd worden naar 60 % van het bbp. Dit betekent 
dat er in de komende jaren 110 miljard begrotingsoverschotten nodig zijn. Zonder rekening te 
houden met de schulden die deze regering, evenals alle voorgaande, er in de komende jaren nog 
zal aan toevoegen. We gaan ervan uit dat de begrotingsoverschotten zullen gebruikt worden 
om de schulden af te lossen.  
 

7. Voor de berekening van de transfers gaat het niet alleen om de globale balans tussen alle 
uitgaven en alle ontvangsten (bijdragen). Er moet ook een gewestelijke verdeling kunnen 



3 
 

gemaakt worden van de uitgaven en de bijdragen. In de praktijk lukt dit zeer moeilijk voor alle 
uitgaven en alle bijdragen. Zo bestaan er geen gewestelijke verdelingen (ofwel zijn ze zeer 
betwistbaar) van een belangrijk deel van de uitgaven voor de eigen werking van de federale 
overheid. Er bestaat ook geen gewestelijke verdeling van een deel van de indirecte belastingen 
en helemaal niet van de niet-fiscale en de niet-para-fiscale ontvangsten (ofwel zijn ze zeer 
betwistbaar).  
 

8. Wat als de som van de gewestelijk verdeelde uitgaven (dus de gereduceerde die niet 
gefinancierd worden met geleend geld) groter is dan de som van de gewestelijk verdeelde 
bijdragen? Dan wordt het surplus gefinancierd met geld dat niet gewestelijk verdeeld is. Dan 
zijn er ook geen transfers op het surplus. Dan moet de transferberekening beperkt worden tot 
het niveau van de gewestelijk verdeelde bijdragen.  Dit kan eenvoudig door alle gewestelijk 
verdeelde uitgaven te vermenigvuldigen met een factor: totaal gewestelijk verdeelde 
bijdragen/totaal gewestelijk verdeelde uitgaven. 
 

9. Wat als de som van de gewestelijk verdeelde uitgaven (dus de gereduceerde die niet 

gefinancierd worden met geleend geld) kleiner is dan som van de gewestelijk verdeelde 

bijdragen? Logisch zijn er twee antwoorden mogelijk. Ofwel zijn er voor het bedrag van het 

verschil nog uitgaven  op het federaal niveau die exact overeenstemmen met de gewestelijke 

verdeling van de bijdragen maar die tot hiertoe niet ontdekt zijn. Dan zijn er op het verschil geen 

transfers. Dit is zeer onwaarschijnlijk. Ofwel zijn er geen uitgaven die op die manier verdeeld 

zijn. Dan wijst dat op nog niet blootgelegde transfers. Dit is zeer waarschijnlijk. Maar hier geldt 

ook: transfers die niet bewezen zijn, zijn geen transfers. Het nadeel van de “juste retour” 

methode is dat men niet tot deze vaststellingen komt omdat men zich zelfs niet afvraagt of er 

voldoende of onvoldoende gewestelijk verdeelde bijdragen zijn.  

 

10. De uitgaven op het federale niveau hebben naar hun aard een verschillend karakter. Sommige 

uitgaven gebeuren in geld (bijvoorbeeld uitkeringen aan werklozen, kinderbijslagen aan de 

moeders, pensioenen aan de gepensioneerde of aan hun overlevende partner …), andere 

uitgaven gebeuren in de vorm van overheidsdiensten (politie, leger, justitie, spoorwegen …), of 

in de vorm van gesubsidieerde diensten (dokters, ziekenhuizen …), of via de dotaties aan de 

Gewesten en de Gemeenschappen (onderwijs, wegen, rusthuizen …). Het gemeenschappelijk 

kenmerk van alle overheidsuitgaven is het feit dat de overheid geld uitgeeft aan dingen en op 

een manier die we via de parlementaire democratie met zijn allen goedgekeurd hebben. De aard 

van de uitgaven doet er niet toe. Het zijn allemaal uitgaven in euro’s die met euro’s moeten 

gefinancierd worden. Een groot deel van de uitgaven veroorzaakt transfers omdat de 

gewestelijke verdeling ervan verschilt van de gewestelijke verdeling van de bijdragen uit de 

Gewesten.   

 

11. De interestlasten zijn hierop geen uitzondering. Zoals gezegd waren er in dit land sedert 1950 

ieder jaar (op drie na) begrotingstekorten. Dit wil zeggen dat er bijna altijd meer geld werd 

uitgegeven dan er beschikbaar was. Dit kon makkelijk met geleend geld. Dat was echter niet 

gratis. Ook als de leningen konden afgelost worden (en meestal hernieuwd) met geld dat door 

de inflatie verminderd was in waarde, moesten er wel iedere jaar interestlasten betaald worden 

waarvan de rentevoet veel groter was dan de inflatie. De interestlasten zijn dus de prijs die de 
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bevolking moet betalen om voortdurend boven haar stand te leven of m.a.w. voor de baten die 

zij in te hoge mate of te vroeg genoten heeft omdat zij niet bereid was meer te werken en/of 

hogere belastingen te betalen.  

  

12. De interestlasten zijn een uitgave van Entiteit 1. en maken er integraal deel van uit. Zoals 

duizenden andere. Ook met het oog op transferberekeningen is de probleemstelling dezelfde: 

hoe worden ze gewestelijk verdeeld en hoe worden ze gefinancierd? De transfers erop zijn even  

“klassiek” als alle andere en ze kunnen evengoed bij elkaar opgeteld worden.   

 

13. Overheidsschulden  ontstaan slechts bij een begrotingstekort. Het primair saldo heeft hier niets 

mee te zien. Bij een negatief primair saldo zal er zeker een begrotingstekort zijn en zal er een 

schuld ontstaan; maar de omvang is onbekend. Bij een positief primair saldo is het niet eens 

zeker dat er een begrotingstekort en dus een schuld zal ontstaan. In beide gevallen is er zelfs bij 

benadering geen enkel verband tussen de omvang van het primair saldo en de omvang van de 

schuldtoename (of –afname). 

 

Bovenstaande regels moeten er voor zorgen dat alle uitgaven opgenomen zijn, dat er voldoende 

financiële middelen aanwezig zijn, en dat de financiële middelen die gewestelijk kunnen verdeeld 

worden voldoende zijn om de uitgaven die gewestelijk kunnen verdeeld worden te financieren. Op 

die manier zijn de transfers realistisch en optelbaar. 

 

Naast deze regels die moeten waken over het integrale kader zijn er ook nog regels die moeten 

zorgen voor een zo nauwkeurig mogelijke verdeling van de uitgaven naar de Gewesten en van de 

ontvangsten vanuit de Gewesten.  

 

II.   BASISREGELS VOOR DE GEWESTELIJKE VERDELING VAN DE UITGAVEN 

Vanuit Entiteit 1. gezien bestaan er miljoenen uitgaven en miljoenen ontvangsten. Ze kunnen 

opgeteld worden tot twee ondoorzichtige massa’s; of nog erger: één saldo. Anderzijds zijn er 

tientallen manieren om ze te groeperen tot meer inzicht gevende bedragen. Ik houd mij bij de drie 

gebruikelijke kanalen of stroomgebieden: 

 De Federale Overheid 

 De Sociale Zekerheid 

 De Gewesten & Gemeenschappen 

Ik voeg er twee aan toe: 

 De Interestlasten 

 De terugbetaling van de Schuld 

Voor de periode 2004-2012 heb ik voor de jaren 2007-2011 de uitgaven overgenomen van Vives, 

met een paar uitzonderingen. 2012 is een eenvoudige extrapolatie. De jaren 2004-2006 zijn een 

intrapolatie tussen de gegevens van Abafim in 2003 en die van Vives in 2007. Voor de Sociale 

Zekerheid in deze jaren zijn de gegevens van AK-VSZ overgenomen.  
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1. Uitgaven voor de eigen werking van de Federale Overheid 

Vives onderscheidt drie sub-stromen: 

 De bruto wedden van de federale ambtenaren. De gewestelijke verdeling steunt op 

officiële gegevens, zij het met een extrapolatie voor leger, politie en gerecht. 

 De sociale voorzieningen. Omvatten vooral de uitkeringen aan personen met een 

handicap en leefloon. De gewestelijke verdeling steunt op de regionale rekeningen. 

 De ambtenarenpensioenen. Steunt op officiële gegevens. Omdat de pensioenen van de 
ambtenaren deels worden gefinancierd door sociale bijdragen die de ambtenaren 
betalen, creëert Vives hiervoor een aparte set van “juste retour” aandelen.  

Omdat de afhoudingen voor belastingen en sociale bijdragen van de ambtenaren voor de overheid 
een ‘broekzak-vestzak’ operatie is, stellen wij voor om de netto-wedden en de pensioenen als 
gewone uitgaven te beschouwen. 
 
Deze drie sub-stromen maken slechts 63 % uit van alle uitgaven voor de eigen werking van de 

Federale Overheid. 

Praktisch gezien zouden de interestlasten van de Federale Overheid hier ook mogen meegenomen 

worden aangezien ze meer dan 99% bedragen van de totale interestlasten van Entiteit 1. Wegens 

de problematiek rond de interestlasten beschouwen we ze als een apart stroomgebied.  

Optie 1.  De verminderingen op de sociale bijdragen (vooral voor de bedrijven) toevoegen bij de  
uitgaven. Dit is een bedrag van ongeveer 5 miljard dat gewestelijk redelijk  nauwkeurig kan verdeeld 
worden. 

Alternatief voor deze optie: deze verminderingen in mindering brengen van de sociale bijdragen.  

Optie 2.  Subsidies aan de bedrijven toevoegen aan de uitgaven. Dit is een bedrag van 3 à 4 miljard. 

Als we aannemen dat de Overheid weet aan welke bedrijven zij deze subsidies toekent, dan kan ten 

minste een deel gewestelijk nauwkeurig verdeeld worden. De rest zal dan botsen op het probleem 

van maatschappelijke zetels die werkingsgebieden hebben in meerdere Gewesten. 

2. Uitgaven in de Sociale Zekerheid 

Voor de uitgaven in alle takken van de sociale zekerheid bestaan er officiële gegevens met 

nauwkeurige bedragen en zelfs meestal exacte gewestelijke verdelingen. 

Optie 3.  De betalings- en beheerskosten toevoegen aan de uitgaven. Dit is een bedrag van ongeveer 

2,5 miljard. De bedragen zijn ook per tak gekend. Ze kunnen verdeeld worden in evenredigheid met 

de gewestelijke verdeling van de sociale uitkeringen. We hebben deze optie gevolgd. 

Optie 4.  Een aantal uitgaven in de sociale zekerheid worden niet opgenomen in het Vademecum 

van de FOD Sociale Zekerheid. O.a. de uitgaven van de Fondsen voor Bestaanszekerheid en Sluiting 

van de ondernemingen. Het gaat om een bedrag van 3 (?) miljard  dat na onderzoek gewestelijk zou 

kunnen verdeeld worden. 
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3. Uitgaven voor de financiering van Gewesten en Gemeenschappen.  

De gewestelijk verdeling volgt automatisch uit de toepassing van de Bijzondere Financieringswet. 

Vanuit de Gemeenschappen moet er wel een toerekening gebeuren naar het Brussels Gewest. De 

wettelijk vastgelegde 20/80 verhouding is een redelijke basis. 

4. Uitgaven voor de interestlasten 

5. Terugbetaling van de schuld. 

De verdeling van de jaarlijkse interestlasten over de Gewesten moet gebeuren in overeenstemming 

met de verhouding tussen de gecumuleerde schuldverdeling tussen de Gewesten. Praktisch 

betekent dit: in verhouding tot de gecumuleerde gewestelijk verdeelde uitgaven naar de Gewesten. 

Wegens de hevige meningsverschillen hierover zullen we deze problematiek samen met de 

terugbetaling van schulden hierna behandelen in de punten III., IV. en V. 

 

 

III.    BASISREGELS VOOR DE SCHULDVERDELING EN DE INTERESTLASTEN 

We plaatsen ons eveneens op het standpunt van Entiteit 1. en vragen ons af: hoe moeten we de 

uitgaven voor de interestlasten toewijzen aan de Gewesten en wat is hiervoor hun bijdrage?  

Hoe worden de interestlasten verdeeld over de Gewesten? Zoals de schulden. Hoe worden de 

schulden gewestelijk verdeeld? Zoals de begrotingstekorten. Hoe worden de begrotingstekorten 

gewestelijk verdeeld? Nu komen we aan de kern van het probleem. Waardoor worden 

begrotingstekorten veroorzaakt? Zijn de uitgaven te groot? of de ontvangsten te klein? of beide? en 

indien ja, in welke verhouding? Waarmee is er een oorzakelijk verband?  

Indien er in een Gewest in een bepaald jaar een duidelijk aantoonbare oorzaak is voor het 

ontstaan van een schuld dan moet deze aan dit Gewest toegewezen worden.  

Dit is niet zo eenvoudig. Enkele voorbeelden.  

- Tijdens de zogenaamd financiële crisis heeft de Federale Overheid voor meer dan 20 miljard 

schulden aangegaan om een aantal financiële instellingen te ondersteunen. (Belfius, Dexia, Ethias, 

Fortis, KBC). Hoe moet deze schuld gewestelijk verdeeld worden? Volgens  het aantal klanten?  het 

aantal inwoners? de spaarinlagen? Hoe wordt rekening gehouden met de belangen van de 

bedrijven? en van de aandeelhouders? Wat met buitenlandse klanten en buitenlandse 

aandeelhouders? Of moest die schuld niet verdeeld worden want er stonden leningen aan die 

banken tegenover? (Die ondertussen al grotendeels met winst voor de schatkist terugbetaald zijn, 

behalve door Belfius en Dexia) 

- Hoe moet de Federale schuld die het gevolg is van extra militaire uitgaven voor gevechtsvliegtuigen 

en de vrede in de wereld, verdeeld worden over de Gewesten?  
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- Hoe moesten in de jaren tachtig en negentig de subsidies aan de zogenaamd nationale sectoren, 

ieder met een zwaar regionaal luik, over de Gewesten verdeeld worden?   

- Naar aanleiding van de oliecrisis wilden we onze verarming niet erkennen en bleven we geld 

uitgeven door meer schulden te maken. Hoe moesten die schulden gewestelijk verdeeld worden? 

- Als er schulden aangegaan werden voor het Albertkanaal en de uitbouw van de havens, hoe 

hadden die moeten verdeeld worden? Hadden ze ook af en toe moeten herverdeeld worden?  

- De investeringen in het Belgisch spoorwegennet zijn gewestelijk lokaliseerbaar.  Maar de vraag is: 

in welke verhouding hebben de Gewesten hiervan genoten?  

Het is niet toevallig of uit vergetelheid dat een aantal uitgaven niet gewestelijk verdeeld worden. 

Het gaat dikwijls over uitgaven met een gewestgrensoverschrijdend nut; ook dikwijls over het 

aanschaffen van kapitaalgoederen.  

De Belgische schuld is in 1830 ontstaan. Het oorzakelijk verband blootleggen van de schuldevolutie 

die nadien ontstaan is vraagt een omvangrijk en moeilijk historisch onderzoek. Hoe dan ook zal 

slechts een deel van de schuld aan dit soort specifieke oorzaken  kunnen toegewezen worden of zal 

er voor de verdeling ervan tussen de Gewesten geen beter motief gevonden worden dan: in het 

belang van de bevolking. Wat op zich geen onredelijke basis is. 

Voor het deel van de federale schuldtoename dat niet aan specifieke gewestelijke oorzaken kan 

toegewezen worden, nemen we de gewestelijk verdeelde uitgaven als algemene oorzaak van de 

schulden.  

Praktisch, en in afwachting van de (specifieke) resultaten van historisch onderzoek, verdelen we 

ieder jaar het begrotingssaldo, en dus ook de federale schuldtoename, in dezelfde verhouding als 

de verdeling van de uitgaven naar de drie Gewesten in hetzelfde jaar. Als de bestuurders van dit 

land wetens en willens en met de blijvende goedkeuring van de kiezers gedurende meer dan zestig 

jaar meer geld uitgeven dan ze hebben of de bijdragen niet willen verhogen, dan moeten de 

aangegane schulden en de lasten ervan ook verdeeld worden in verhouding tot de gedane uitgaven.  

Aangezien een groot deel (85 à 90 % ) van alle uitgaven gewestelijk kan verdeeld worden achten we 

dit, in afwachting van betere gegevens, een betrouwbare basis om de schuld van Entiteit 1. 

gewestelijk te verdelen. Dit leidt tot een gecumuleerde schuldopbouw waarvan de Gewestelijke 

verdeling samenvalt met de Gewestelijke verdeling van de gecumuleerde uitgaven naar de 

Gewesten. Hieruit volgt de basisregel voor de jaarlijkse verdeling van de interestlasten: 

De verdeling van de jaarlijkse interestlasten over de Gewesten moet gebeuren in 

overeenstemming met de verhouding tussen de gecumuleerde schulden.  

N.B. Voor de gecumuleerde schuldverdeling waarop de hiernavolgende berekening van de transfers 

op de interestlasten gebaseerd is, zijn we voor de gewestelijk verdeelde uitgaven teruggegaan tot 

1990 (bron: de transferberekening van Abafim). In dat jaar bedroeg het aandeel in de uitgaven 55,33 

% voor Vlaanderen. In 2012 bedroeg dit aandeel 55,39 %.  

Volgens een studie over de financiële stromen in de periode 1975-1985, gepubliceerd in Leuvense 

Economische standpunten / 1988/45, bedroeg het aandeel van Vlaanderen 55,9 % in 1975 en 53,4 
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% in 1985. Dit wijst op een daling en stijging tussen 1975 en 1990. Het zou dus kunnen dat indien 

we verder in de tijd teruggaan dan 1990, het gecumuleerde cijfer in 2012 iets lager zou zijn dan 

55,39 %. Met als gevolg: een grotere transfer op interestlasten. Het effect zal vermoedelijk niet 

groter zijn dan 150 miljoen. 

 

 

 

IV.   BASISREGELS VOOR DE TERUGBETALING VAN SCHULDEN. 
 

Dit is pas mogelijk bij een begrotingsoverschot.  

Voor de Gewestelijke verdeling van de schuldaflossing kan men drie redeneringen volgen.  

 

 A. Men maakt de verdeling in verhouding tot de bijdragen van het jaar van aflossing. Dit lijkt logisch. 

Wie het meest bijdraagt bouwt het meest af. Het gevolg is dat het Gewest met de relatief grootste 

bijdrage, en dat waarschijnlijk ook het Gewest is met de relatief laagste schuld, zijn schuld het snelst 

zal afbouwen. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat dit Gewest zijn totale schuld afgebouwd zal 

hebben op het moment dat één of beide andere Gewesten nog schulden hebben. Dit is niet de logica 

van een solidair systeem.  

      

B. Men maakt de verdeling van de schuldaflossing  in verhouding tot de gewestelijke uitgaven in het 

jaar van aflossing. Ook dan zullen de gewestelijk verdeelde schulden nagenoeg zeker niet tegelijk 

afgebouwd zijn.  

      

C. Men maakt de verdeling van de schuldaflossing in verhouding tot de bestaande gecumuleerde 

schuldverdeling. Op die manier zullen de Gewestelijk verdeelde schulden perfect gelijktijdig afgelost 

zijn. Samen uit, samen thuis. Een voorbeeld van solidariteit.  

 

Er is bovendien een veel sterker argument dat pleit voor methode C. 

Bij een begrotingsoverschot is het terugbetalen van een schuld een uitgave zoals alle andere. Dan 

zijn de regels zoals in deze nota geformuleerd van toepassing. De terugbetaling wordt 

gefinancierd zoals alle andere uitgaven: volgens de gewestelijke verdeling van de bijdragen in het 

jaar van terugbetaling. De uitgave (schuld-afbouw) dient gewestelijk verdeeld te worden volgens 

hetzelfde oorzakelijk verband als de schuldopbouw: de gecumuleerde schuldverdeling.  

 

N.B. Bij bovenstaande regels over schuldverdeling, interestlasten en terugbetaling van schulden 

veronderstellen we dat er geen Gewestelijke schulden zijn met een specifieke Gewestelijke oorzaak.  
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V.  EEN NIEUWE TRANSFER:  

de transfer op het afbouwen van de Federale schuld (Entiteit 1.) 
 

Bij de terugbetaling van een schuld ontstaat er dus een nieuwe transfer, precies op dezelfde manier 

als alle andere. De terugbetaling wordt verdeeld in verhouding tot de bestaande gecumuleerde 

schuldverdeling. De financiering van deze uitgave wordt verdeeld in verhouding tot de bijdragen in 

het jaar van terugbetaling. 

 

De transfers op het afbouwen van de Federale schuld (Entiteit 1) zijn echte transfers, echter alleen 

in de jaren dat er schulden afgebouwd worden. In België zijn dit rariteiten. Maar vanaf 2019 zullen 

ze misschien regelmatig voorkomen. Ze zijn het logisch gevolg van het feit dat we bij 

begrotingstekorten geen transfers berekenen op uitgaven waarvoor geen bijdragen beschikbaar zijn 

(zie basisregel I./5).   

 

De toekomstige transfers bij het opbouwen van de Federale schuld (Entiteit 1). Bij 

begrotingstekorten en het oplopen van de federale schuld ontstaan er in feite al potentiële 

transfers. Deze transfers zijn de voorafspiegeling van de hiervoor genoemde. Ze kunnen op twee 

manieren uitgedrukt worden:  

 

A. Op basis van de bestaande schuld. Dan hebben de aangegeven toekomstige transfers de 

volgende betekenis: in de veronderstelling dat de bestaande schuld niet verder stijgt, zullen bij 

de afbetaling de aangegeven transfers ontstaan.    

 

B. Op basis van de geprojecteerde schuld tot het moment waarop de afbouw van de schuld zal 

beginnen. Dan hebben de aangegeven toekomstige transfers de volgende betekenis: rekening 

houdend met de verwachte toename van de schuld tot haar hoogste punt zullen vanaf dan bij 

de afbetalingen de aangegeven transfers ontstaan.  

In beide methoden wordt verondersteld dat de afbouw van de schulden zal gefinancierd worden 

volgens de laatst gekende gewestelijke verhoudingen. Niets belet om ook een projectie te maken 

van de toekomstige financieringssleutels. Het belang van deze potentiële transfers ligt in het feit dat 

ze een signaal geven over het ontstaan van toekomstige transfers die veroorzaakt zijn door de reeds 

bestaande schuld (methode A) en ook nog door de te verwachten schulden (methode B). Aan de 

schuld van Entiteit 1. hangt er een transferkaartje! 
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VI.   BASISREGELS VOOR DE GEWESTELIJKE VERDELING VAN DE ONTVANGSTEN 

Vanuit het gezichtspunt van Entiteit 1. bestaan de ontvangsten uit diverse belastingen, de bijdragen 

van werknemers, werkgevers en zelfstandigen voor de sociale Zekerheid, niet-fiscale en niet-para-

fiscale ontvangsten en kapitaalontvangsten. Dit zijn allemaal euro’s waarmee de uitgaven kunnen 

betaald worden.  

N.B. De belastingen van gemeenten, provincies en Gewesten die door de Federale overheid geïnd 

worden en doorgestort naar deze eenheden, behoren hier niet bij. Evenmin als de invoerrechten 

die doorgestort worden naar Europa. 

1. Personenbelasting 

De Gewestelijke verdeling, exclusief opcentiemen en agglomeratiebelasting, is tot twee cijfers na 

de komma te vinden in de overheidsstatistieken (ADSEI). 

2. Sociale bijdragen van de werknemers en de werkgevers 

De Gewestelijke bijdragen volgens woonplaats van de werknemers zijn tot twee cijfers na de komma 

terug te vinden in de statistieken van de RSZ. Deze vertegenwoordigen 95,5 % van het totaal van de 

bijdragen. De rest is in hoofde van de ondernemingen en kan niet direct per woonplaats van de 

werknemer bepaald worden. Wij hebben deze op dezelfde manier verdeeld als de bijdragen volgens 

woonplaats van de werknemers. 

3. Sociale bijdragen der zelfstandigen  

We hebben het totaal bedrag verdeeld volgens het aantal zelfstandigen per Gewest. 

4. BTW en Accijnzen 

We hebben het totaal bedrag verdeeld volgens het beschikbaar inkomen van de huishoudens zoals 

gepubliceerd in de Regionale rekeningen.  

Optie 5.  Deze belastingen splitsen in gezinnen en bedrijven (niet aftrekbare BTW en 

bedrijfswagens). De omweg via bedrijven is geen garantie op meer nauwkeurigheid. (zie optie 7) 

5. Vennootschapsbelasting 

We hebben het totaal bedrag verdeeld volgens de bruto toegevoegde waarde per Gewest zoals 

die blijkt uit de regionale rekeningen, gecorrigeerd voor de pendelbewegingen.  Dit is een zeer 

onbevredigende benadering omdat de toegevoegde waarde van bedrijven die geen winst maken 

toch geacht worden bij te dragen tot de vennootschapsbelasting.  

Optie 6.     Het gewestelijk verdeelde bedrag beperken tot de bedrijven die winst maken en slechts 

in één Gewest arbeidsplaatsen hebben. 

Optie 7.    De belastbare winst nemen als basis voor de verdeling. Dit zou in principe een veel betere 

sleutel zijn maar die stuit dan op het probleem van de regionale splitsing van deze winst bij 

ondernemingen met vestigingsplaatsen in meer dan één Gewest. 
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Optie 8.    Indien Optie 6 en Optie 7 niet toepasbaar zijn, dan de vennootschapsbelasting gebruiken als 

financieringsbron voor de niet gewestelijk verdeelbare uitgaven. (In meerdere jaren is de opbrengst van 

de vennootschapsbelasting niet nodig om voldoende gewestelijk verdeelde financiële middelen te 

hebben om de gewestelijk verdeelde gereduceerde uitgaven te financieren.) Dit zou tegelijk een 

antwoord zijn op de terechte kritiek op de onnauwkeurigheid van de gewestelijke verdeelde 

vennootschapsbelastingen.  

 

 VII.    BASISREGELS VOOR DE FINANCIERINGSSLEUTELS  

Een financieringssleutel geeft de gewestelijke verdeling in %, van één, meerdere of alle gewestelijk 

verdeelde financieringsbronnen. M.a.w. het toepassen van een financieringssleutel op een bepaalde 

uitgave geeft aan hoeveel ieder Gewest bijdraagt in de financiering van die uitgave. 

Vanuit het principe dat één euro gelijk is aan één euro, is één sleutel die alle gewestelijk verdeelde 

financieringsbronnen omvat, voldoende. Deze sleutel kan toegepast worden op het geheel van alle 

gewestelijk verdeelde uitgaven of op iedere willekeurige indeling ervan in categorieën. Het is uiteraard 

ook de eenvoudigste werkwijze en in veel gevallen de best begrijpbare.  

Een andere opvatting is begrotingstechnisch en koppelt bepaalde uitgaven aan bepaalde 

financieringsbronnen. Dit is vooral het geval in de Sociale Zekerheid en in de Bijzondere 

Financieringswet.  

Men kan ook een financieringssleutel laten inkleuren door bepaalde opvattingen. Bijvoorbeeld dat de 

uitkeringen in de Sociale Zekerheid bij uitstek persoonsgebonden zijn en dat dus de extra financiering 

die nodig is boven de sociale bijdragen moet geput worden uit de personenbelasting. Of uit een 

vooropgestelde verhouding tussen de personenbelasting en de BTW. Dit soort sleutels zal dus altijd 

voor- en tegenstanders hebben. 

Het volgende is een compromis tussen meerdere opvattingen. Er wordt gewerkt met twee sleutels. Er 

is een algemene  financieringssleutel die bestaat uit alle gewestelijk verdeelde financiële bronnen 

behalve de sociale bijdragen. En er is een bijzondere financieringssleutel die bestaat uit de gewestelijk 

verdeelde sociale bijdragen, aangevuld met middelen verdeeld volgens de algemene sleutel. De 

bijzondere sleutel wordt toegepast voor alle gewestelijk verdeelde uitkeringen in de Sociale Zekerheid. 

De algemene sleutel wordt toegepast voor alle andere gewestelijk verdeelde uitgaven van Entiteit 1. Dit 

is de keuze van Vives. Ik heb die gevolgd. 

Het gebruik van één of meerdere sleutels heeft geen effect op het totaal van de transfers. Indien een 

sleutel t.o.v. een andere sleutel een relatief groter aandeel toewijst voor de financiering van één of 

meerdere uitgaven in een bepaald Gewest moet dit noodzakelijker wijze gecompenseerd worden 

door relatief kleinere aandelen in andere sleutels voor één of meer andere uitgaven in dat Gewest. 

Het gebruik van meerdere sleutels is vooral hinderlijk bij het vergelijken van verschillende 

transferberekeningen. Dan kunnen de transfers voor een bepaalde uitgave beduidend van elkaar 

verschillen terwijl ze bij gebruik van dezelfde sleutels bijna geen verschil zouden geven. 
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VIII.    TOEPASSING: DE TRANSFERS VAN 2004 TOT 2012 
 

TRANSFERS IN DE STROOMGEGIEDEN   (in miljoen euro's) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  FEDERALE OVERHEID  

Vlaanderen     1 252      1 339      1 600      1 713      1 577      1 545      1 768      1 699      1 799  

Wallonië    -1 237     -1 312     -1 575     -1 721     -1 558     -1 504     -1 495     -1 685     -1 771  

Brussel         -14          -26          -26             8          -19          -40        -273          -13          -28  

                    

  SOCIALE ZEKERHEID 

Vlaanderen     4 398      4 255      4 516      4 456      4 611      4 245      4 516      4 639      4 891  

Wallonië    -3 935     -3 818     -4 060     -4 044     -4 325     -4 106     -4 302     -4 438     -4 709  

Brussel       -463        -437        -455        -413        -286        -139        -214        -201        -182  

                    

   GEWESTEN & GEMEENSCHAPPEN  

Vlaanderen     1 188      1 200      1 345      1 539      1 570      1 403      1 445      1 580      1 644  

Wallonië    -1 253     -1 204     -1 325     -1 343     -1 342     -1 060     -1 125     -1 209     -1 252  

Brussel          66             4          -20        -196        -229        -342        -320        -371        -392  

                    

   INTERESTEN  

Vlaanderen        827         742         794         774         752         612         637         647         687  

Wallonië       -642        -578        -613        -611        -603        -496        -517        -539        -575  

Brussel       -185        -164        -180        -163        -149        -116        -120        -108        -112  

                    

   TOTAAL  

Vlaanderen     7 665      7 537      8 254      8 483      8 511      7 805      8 366      8 565      9 021  

Wallonië    -7 068     -6 913     -7 573     -7 719     -7 827     -7 167     -7 438     -7 872     -8 307  

Brussel       -597        -624        -681        -764        -684        -638        -927        -693        -714  

                    

Potentieel toekomstige transfer op de SCHULD van Entiteit 1. 

                    

  A. Op basis van de schuld op het eind van het jaar       

Vlaanderen   16 885    17 745    18 103    18 685    19 632    20 058    20 892    21 964    22 702  

Wallonië  -16 003   -16 858   -17 328   -17 562   -18 406   -18 614   -18 875   -20 361   -21 081  

Brussel       -883        -886        -776     -1 123     -1 226     -1 444     -2 018     -1 603     -1 620  

                    

  

B)   Indien de schuld op het eind van 2012 nog verder zou stijgen tot 2019, zoals door 
de regering voorzien, zou de afbouw vanaf dan gepaard gaan met een transfer, 
verdeeld over meerdere jaren, van 25 miljard van Vlaanderen naar Wallonië (ruim 23 
miljard) en naar Brussel (bijna 2 miljard).  

Uitgaven 
(miljard) 

       
109,9  

       
104,9  

       
114,5  

       
116,4  

       
120,9  

       
116,1  

       
121,9  

       
127,5  

       
132,5  
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Korte toelichting bij deze tabel. 
a) 2011 als voorbeeld:  

 In dat jaar bedroeg het begrotingstekort 13 miljard; dit was 7,9 % van alle uitgaven in 

Entiteit 1. 

 Alle uitgaven, zowel de gewestelijk verdeelde als de niet-gewestelijk verdeelde, werden 

in dat jaar verminderd (gereduceerd) met 7,9 %. 

 Het bedrag van 127,5 miljard is het gereduceerde gewestelijk verdeelde bedrag; op dit 

bedrag, verdeeld over de verschillende stroomgebieden, werden de transfers berekend. 

 Het totaal bedrag van de gewestelijk verdeelde financiële middelen bedroeg 137,6 

miljard; met een overschot van 10,1 miljard ruim voldoende om de transfers te 

berekenen. 

b) Over alle jaren: 

 Werd bovenstaande redenering toegepast. 

 Op een te verwaarlozen uitzondering na, was er ieder jaar een begrotingstekort. In % van 

de uitgaven schommelde dit tussen 0,45 % en 10,55%; gemiddeld 5 %. 

 Over heel de periode waren de gewestelijk verdeelde financiële middelen altijd groter 

dan de gereduceerde gewestelijk verdeelde uitgaven; dus nooit een reden voor een 

tweede reductie van de gewestelijk verdeelde uitgaven. Integendeel met een gemiddeld 

overschot van bijna 10 miljard per jaar zou het kunnen dat er jaarlijks voor 700 miljoen 

nog niet ontdekte transfers bestaan. 

 

IX.   WAT IS NIEUW IN DEZE INTEGRALE METHODE? 

1. Er wordt vertrokken van alle ontvangsten en alle uitgaven op het niveau van de geconsolideerde 

Entiteit 1.  

2. Indien het totaal van de uitgaven groter is dan het totaal van de ontvangsten worden alle uitgaven 

in dezelfde mate gereduceerd tot het totaal van de ontvangsten. Dit voorkomt het berekenen van 

fictieve transfers wegens gedeeltelijk gefinancierd met geleend geld. 

3. Indien het totaal van de gereduceerde gewestelijk verdeelde uitgaven groter is dan het totaal van 

de gewestelijk verdeelde ontvangsten worden deze uitgaven nog eens gereduceerd tot het totaal 

van de gewestelijk verdeelde ontvangsten. Dit voorkomt het berekenen van niet bewezen transfers 

wegens gebrek aan gewestelijke bijdragen. Anderzijds wijst een surplus bij de ontvangsten op de 

mogelijkheid van nog niet blootgelegde transfers. 

4. Aan de interestlasten is er niets speciaals. Ze zijn even “klassiek” als alle andere uitgaven. De 

transferberekening gebeurt op dezelfde manier. De resultaten kunnen perfect bij de andere 

transfers opgeteld worden. 

5. Het probleem van de schuldverdeling in Entiteit 1. stelt zich pas bij begrotingstekorten. Primaire 

saldi zonder rekening te houden met de transfers zijn in het kader van transferberekeningen een 

onzinnig begrip.  

6. Het terugbetalen van schulden is pas mogelijk bij begrotingsoverschotten. Bij de terugbetaling,  een 

uitgave zoals alle andere, ontstaat er een transfer op het terugbetaalde bedrag. Dit is het logisch 

gevolg van punt 2 hierboven. 

7. Het begrip “potentieel toekomstige transfer op de schuld” is een voorafspiegeling van de eigenlijke 

transfer op de schuld. Op die manier wordt erop gewezen dat schulden maken transfers veroorzaakt 

die echter pas later werkelijkheid zullen worden.  
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Wat met de gewestelijke verdeling van de schuld van Entiteit 1.? 

Dit heeft in wezen niets te maken met het genoemde integrale kader. Wel met de nauwkeurigheid van 

de gewestelijke verdeling van de rentelasten.  

In principe pleit ik er voor om de besteding van het ontleende geld zoveel mogelijk toe  te wijzen aan de 

Gewesten waarvan de inwoners er het nut van gekregen hebben. Voor zover dit niet mogelijk is acht ik 

een verdeling van de schulden in verhouding tot de gewestelijk verdeelde cumulatieve uitgaven een 

goede benadering. Op die manier wordt er een verband gelegd tussen de schulden en de oorzaken, het 

nut van de ontvangen bestedingen  en de verantwoordelijkheid. 

 

X. BESLUIT 

 

1. De Franstaligen omschrijven de transfers dikwijls als “la solidarité”, iets waar zij recht op hebben 

en waar de Vlamingen toe verplicht zijn. Nogal wat Vlamingen noemen dit wettelijke diefstal.  

In dit artikel heb ik het niet over de morele, financiële, sociale, economische en politieke aspecten 

van de transfers. Ik heb het enkel over de transfers als een objectieve vaststelling van de 

overdracht van koopkracht tussen de Gewesten. 

2. Realistische transfers kunnen enkel berekend worden in een geïntegreerd kader. (Entiteit 1. 

geconsolideerd) 

3. In dit kader moeten enkele controles ingebouwd te worden. 

4. De transfers op de interestlasten zijn even klassiek als alle andere. 

5. De nauwkeurigheid van de transfers op de interestlasten is afhankelijk van de nauwkeurigheid van 

de gewestelijke verdeling van de schuld van Entiteit 1. Deze verdeling vraagt om een historisch 

onderzoek over tientallen jaren. Bijvoorbeeld vanaf 1945. 

6. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek acht ik een verdeling op basis van de 

gecumuleerde uitgaven in de Gewesten een redelijke benadering. Vanaf 1990 is deze gewestelijke 

verdeling bijna stabiel. Volgens deze benadering ligt de jaarlijkse transfer op de interestlasten 

tussen 600 en 800 miljoen. Op basis van schaarse gegevens zou dit teruggaand tot 1975 misschien 

iets meer zijn, maar niet beduidend anders.  

7. In de periode 2004 – 2012 bedraagt het bedrag aan koopkracht dat jaarlijks uit Vlaanderen 

wegvloeit tussen de 7,5 en de 9 miljard. In nominale waarde licht stijgend in Vlaanderen. Het naar 

Wallonië toevloeiende bedrag is ook licht stijgend.  

8. Ik wil graag de eerste zijn om erop te wijzen dat de gemaakte berekeningen nog voor verbetering 

vatbaar zijn. Niet uitputtend: historisch onderzoek naar de gewestelijke verdeling van de schuld, 

precisering van de geconsolideerde gegevens, uitbreiding en verfijning van zowel de gewestelijk 

verdeelde uitgaven als de gewestelijk verdeelde financieringsmiddelen (er zijn er enkele als optie 

genoemd).  

9. Ik ben er van overtuigd dat de voorgestelde methode samenhangend is en zorgt voor betrouwbare 

cijfers. Ik wil dus hopen dat men nu zal ophouden om de Vlamingen te bedriegen met jaarlijkse 

transfers van 16 miljard en meer; waarvan 10 miljard en nog veel meer op de interestlasten. 
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