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1. INLEIDING* 

In deze bijdrage worden de lopende vertchtingen van de Sociale Zekerheid per Gewest uit

gesplitst voor de pertode 1975-1990. Deze retrospectieve oefening zet de vroegere ramin

gen van de geregionaliseerde Sociale Zekerheid verder die eindigden in 1985 (Van 

Rompuy en Bilsen, 1988). 

De voorliggende ramingen verschillen van de voorgaande in het statistisch matertaal ver

mits nu wordt uitgegaan van de lopende verrichtingen van de Sociale Zekerheid volgens 

het zgn. Europese Systeem van Economische Rekeningen (ESER-systeem, N.I.S., 1993) , 

daar waar voorheen de Nationale Rekeningen als uitgangspunt dienden. Op methodolo

gisch vlak werd de lijn die in vortge publikaties werd aangehouden, in grote mate door

getrokken en zo nodig, verfijnd (Bilsen en Van Rompuy, 1992 en 1993). Dit neemt niet 

weg dat de bekomen resultaten het karakter van ramlngen vertonen op basis van macro

economische gegevens en verdeelsleutels, die door een micro-economische analyse, d.i. 

op het individuele vlak, kunnen worden bijgestuurd. 

In deze bijdrage worden in de eerste plaats de resultaten van de regionale uitsplitsing 

voorgesteld op het vlak van de ontvangsten, van de uitgaven en van de saldi. Vervolgens 

wordt een poging tot interpretatie ondernomen. Deze dient uiteraard uitgediept te wor

den door een micro-economische studie in de aard van het lopende onderzoek "Sociale 

Zekerheid 2002" dat in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap wordt uitgevoerd. 

Tenslotte worden enkele implikaties van de resultaten onderzocht, in het bijzonder m.b.t. 

de zgn. "inkomensparadox", het inkomensstabiliserend karakter van de Sociale Zekerheid 

en de Belgische economische en monetaire unie. 

De auteurs danken langs deze weg de personen en Instellingen die bereidwillig het nodlge statistische 
rnateriaal ter beschikking hebben gesteld. 



2. DE GEREGIONALISEERDE LOPENDE ONTVANGSTEN, tJITGAVEN EN SALDI VAN 

DE SOCIALE ZEKERHEID 

2.1. De Geregionaliseerde Lopende Ontvangsten 

Het hoofdbestanddeel van de lopende ontvangsten van de Sociale Zekerheid wordt 

gevorrnd door de bijdragen van werkgevers, werknemers en zelfstandigen en door de 

overdraehten van de overheid (subsidies). De bljdragen van werkgevers en werknemers 

werden over de Gewesten verdeeld overeenkomstig de regionale totale loonsom volgens 

het woonplaatseriterium. Hiertoe werd de loonsom, berekend volgens de vestigingsplaats 

van de ondernemingen, geeorrigeerd voor de pendelbewegingen op basis van de 

Volkstelling 1981. Voor de zelfstandigen werd benevens met het aantal uitkerings

gereehtigden per regio, ook rekening gehouden met de door hen gerealiseerde toegevoegde 

waarde. Voor de verdeling van de overheidssubsidie werd daarentegen uitgegaan van de 

regionale verdeling van de personenbelasting zodat het draagkraehtprineipe biJ de betoe

laging van de Soeiale Zekerheid voorop staat. 

Uit tabel 1 blijkt het vrij stabiel karakter over de besehouwde periode (1975-1990) van 

het aandeel van Wallonie, dit in tegenstelling tot het trendmattg dalend aandeel van het 

Brusselse Gewest. Ongetwijfeld speelt de inkrimping van de fiskale basis van deze laatste 

regio onder invloed van de netto-uitwljking hier een rol. Het aandeel van Vlaanderen 

neemt tenslotte met ruim vier proeentpunt toe, d.i. van 58,1 pet. tot 62,4 pet. 

2.2. De Geregionaliseerde Lopende Uitgaven 

De uitkeringen van de Soeiale Zekerheid konden worden geregtonaliseerd, hetzij op basis 

van de regionale verdeling van het aantal uitkeringsgereehtigden (werkloosheid) hetzij op 

grond van de etTeetieve uitkeringen van de verzekeringsinstellingen in een bepaalde 

maand. 
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Wat de totale uitkeringen betreft (tabel 2), stelt men een een quasi-stabiel patroon voor 

Brussel vast, een liehte daling voor WallonH~ en een stijging met 2 proeentpunt voor 

Vlaanderen. Deze glob ale tendenties zijn eehter de resultante van uitenlopende 

ontwikkelingen in de diverse takken van de Sociale Zekerheid. 

Tabel 1 : De gereglonallseerde lopende ontvangsten van de Soclale Zekerheld 

Jaar Bedragen (in mia BF) Aandeel (in pet.) 

Vlaanderen WallonH~ Brussel Vlaanderen Wallonie Brussel 

A. DE BIJDRAGEN (WERKNEMERS, WERKGEVERS, ZELFSTANDIGEN) 

1975 176.4 87.0 31.9 59.7 29.5 10.8 
1980 273.5 132.8 40.0 61.3 29.7 9.0 
1985 445.0 206.8 62.6 62.3 28.9 8.8 
1990 600.9 269.0 82.3 63.1 28.3 8.6 

B. OVERDRACHTEN VAN DE OVERHEID 

1975 65.8 36.1 19.0 54,4 29.9 15.7 
1980 128.1 69.2 29.9 56,4 30,4 13.2 
1985 177.2 92.8 35.4 58.0 30.4 11.6 
1990 166.2 79.9 29,4 60.3 29.0 10.7 

C.TOTALELOPENDEONTVANGSTEN 

1975 251,4 127.7 53.7 58.1 29.5 12,4 
1980 416.9 209.5 73.7 59.6 29.9 10.5 
1985 642.5 309.0 102.7 60.9 29.3 9.8 
1990 785.9 357.5 116.2 62,4 28,4 9.2 
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Tabel 2 : De geregionaliseerde uitkerlngen van de Sociale Zekerheid 

Jaar Bedragen (in mia BF) Aandeel (in pet.) 

Vlaanderen Wallonie Brussel Vlaanderen Wallonie Brussel 

A. PENSIOENEN 

1975 69,5 49,2 16,2 51.6 36,4 12.0 
1980 121.5 82,4 26.8 52.7 35.7 11.6 
1985 178.0 113.9 37.8 54.0 34.5 11.5 
1990 223,5 135.8 43.6 55,5 33.7 10.8 

B. ZIEKTE EN INVALIDITEIT 

1975 63.3 45.7 13,5 51.7 37.3 11.0 
1980 108.1 76.6 22.0 52.3 37.0 10.7 
1985 160.9 106.3 31,4 53.9 35.6 10.5 
1990 219.7 137.7 39.3 55,4 34.7 9.9 

C. KINDERBIJSLAGEN 

1975 38,0 21,5 6.1 57.9 32.8 9.3 
1980 51.2 29.5 8,5 57,4 33.0 9.6 
1985 59.2 34,4 11,4 .56,4 32,7 10.9 
1990 67.9 40.1 12.1 56,5 33.4 10.1 

D. WERKLOOSHEID (INCL. BRUGPENSIOENEN EN LOOPBAANONDERBREKING) 

1975 18,2 12,7 3,5 53,1 36,8 10.1 
1980 48.5 30.9 8,8 55.0 35,0 10.0 
1985 87.8 59.5 17,3 53.3 36.1 10,6 
1990 76.1 62.2 15.5 49,5 40,4 10.1 

E. ARBEIDSONGEVALLEN, BEROEPSZIEKTEN, BESTAANSZEKERHEID EN GEWAARBORGD 
INKOMEN VAN BEJAARDEN 

1975 14.3 13,1 2.5 47,8 43.9 8.3 
1980 22.6 19,2 3,4 50,0 42,4 7.6 
1985 28.5 22.0 4.5 51.9 40.0 8.1 
1990 36.0 27.8 5,9 51.6 39.9 8.5 

F. TOTALE UITKERINGEN 

1975 203,4 142.2 41,7 52.5 36.7 10.8 
1980 351,9 238.5 69.6 53,3 36,1 10.6 
1985 514,4 336.1 102,4 54.0 35.3 10.7 
1990 623.3 403.7 116.5 54.5 35.3 10.2 
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Tabel 3 : De gereglonallseerde totale lopende ultgaven van de Soclale Zekerheld 

Jaar Bedragen (in mia BF) Aandeel (in pet.) 

Vlaanderen Wallonie Brussel Vlaanderen Wallonie Brussel 

1975 216,6 150,0 45,4 52,6 36,4 11,0 

1980 377,0 256,4 76,1 53,1 36,2 10,7 

1985 552,3 361,3 112,6 53,8 35,2 11,0 

1990 663,4 426,7 127,3 54,5 35,0 10,5 

Met uitzondering van de uitkeringen voor werkloosheid (inclusief brugpensioenen en 

loopbaanonderbreking) en van de kinderbijslagen, stijgt het aandeel van Vlaanderen over 

de vijftienjarige periode met ongeveer 4 procentpunt, daar waar het aandeel van Wallonie 

in de overeenkomstige takken met nagenoeg 3 procentpunt terugloopt. Wat Brussel 

betreft, stelt men een daling met ongeveer 1 procentpunt vast in de takken "Pensioenen" 

en "Ziekte en Invaliditeit". 

Men kan biJgevolg stellen dat de "winst" die Vlaanderen boekt ophet vlak van de bijdra

gen, voor ruim 40 procent geneutraliseerd wordt door het "verlies" aan de ziJde van de 

uitkeringen. Dit is echter niet het geval voor Brussel, dat bij een nagenoeg constant aan

deel in de uitkeringen, terrein verliest in de bijdragen. Wat Wallonie betreft, compenseert 

de daling in het aandeel van de uitkeringen de achteruitgang op het vlak van de bijdra

gen. 

Benevens de uitkeringen omvatten de lopende uitgaven ook posten zoals de over

heidsconsumptie (wedden en lonen van de ambtenaren van de Sociale Zekerheid, ovenge 

werkingsuitgaven ... ). Deze laatste uitgavencategorie werd toegerekend op basis van het 

regionaal produkt bij gebrek aan een altematieve zinvolle verdeelsleutel. Tenslotte dien

den de intrestlasten op de schuld van de Sociale Zekerheid te worden geregionaliseerd. 

Deze werden evenredig verdeeld over de deficitaire regio's. 
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2.3. De Saldi van de Lopende Verrichtingen van de Sociale Zekerheid 

Uit de confrontatie van de ontvangsten (tabel 1) en van de uitgaven (tabel 3) resulteren de 

bruto besparingen per regio in de Sociale Zekerheid in tabel 4. De afwijkingen die tot 

1985 worden vastgesteld in vergelijking met de voorheen gepubliceerde saldi tot en met 

1985 (Van Rompuy en Bilsen, 1988) vloeien hoofdzakelijk voort uit de verschillen tussen 

de ESER-methodlogie en de traditionele Nationale Rekeningen. 

Over de periode 1975-1990 stijgt het surplus van Vlaanderen van 35 mia BF tot 122 mia 

BF. Het tekort van Wallonie loopt op van 22 mia BF tot 69 mia BF. Brussel vertoont 

aanvankelijk een overschot dat in de jaren tachtig omslaat in een tekort. 

Tabel 4 : De geregionaliseerde bruto besparingen van de Sociale Zekerheid (lopende 

verrichtingen - in mia BF) 

Jaar Vlaanderen Wallonie Brussel Rijk 

1975 34,7 -22,3 8,0 20,4 

1980 39,9 -47,0 -2,3 -9,4 

1985 90,2 -52,3 -9,8 28,1 

1990 122,5 -69,2 -11,1 42,2 

6 



5 

4 

2 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

1977 1978 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

1977 1978 

Grafiek 1 :Regionale Saldi van de Soeiale Zekerheid 

(in pet. van het regionaal produkt) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

~ Vlaanderen --+- Wallonie -.- Brussel 

Grafiek 2 : Bijdragen en uitkeringen Vlaanderen 

(in pet. van het regionaal produkt) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

1988 

1988 

~ Bijdragen Vlaanderen --+- Uitkeringen Vlaanderen 

1989 

1989 1990 

7 



29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

8 

16 

15.5 

15 

14.5 

14 

13.5 

13 

12.5 

12 

11.5 

II 
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Grafiek 5 : Regionale Werkloosheidsgraad 

(vol1edig werklozen, in pet. van de uitkerlngsgereehtlgden) 
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__ Vlaanderen -+- Wallonie -.- Brussel 
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Ten einde bovenstaande saId! uit te zuiveren voor de inflatie en voor de regionaaI

eeonomische groei. is het zinvoller de regionale saldi uit te drukken in pet. van het 

regionaal produkt (zie grafiek 1). Dit Ievert over de besehouwde vijftienjarige periode 

globaal besehouwd een vrij stabiel patroon op, waarbij het Vlaamse oversehot na het 

opheffen van de bijdragenplafonds in het begin van de jaren taehtig. schommelt rond 3 

proeent van het regionaal produkt. Het tekort van Wallonie, beweegt zieh in de buurt van 

4 proeent van zijn regionaal produkt. daar waar het Brusselse tekort naar het einde van 

de jaren taehtig toe nauweIijks 1 pet. van zijn regionaal produkt uitmaakt. 

Volledigheidshalve werden ook de bijdragen en uitkeringen per Gewest uitgedrukt in pet. 

van het regionaal produkt (grafieken 2.3 en 4). 
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3. ELEMENTEN VAN INTERPRETATIE 

Zoals reeds hoger werd aangestipt, is een grondige miera-eeonomische analyse vereist om 

een sluitende verklaring te geven van de evolutie op lange termijn van de geregio

naliseerde Soeiale Zekerheid. Bij ontstentenis van dergelijk onderzoek is het sleehts 

mogelijk enkele elementen van verklaring aan te brengen. 

In de eerste plaats is de vrij stabiele evolutie van de positieve en negatieve saldi in pet. 

van het regionaal pradukt opmerkelijk tegen de aehtergrond van de uiteenlopende 

regionaal-eeonomisehe ontwikkeling. Zo bleef de werkloosheidsgraad in Wallonie, 

ondanks het eonjunetureel herstel in de tweede helft van de jaren taehtig, op een hoog 

peil (ongeveer 20 pet. in 1990. zie grafiek 5). Blijkbaar wijst deze evolutie op de hard

nekkige strueturele werkloosheid in Wallonie, gekoppeld aan een zwakkere eeonomische 

graei. daar waar Vlaanderen op het vlak van werkgelegenheid en lonen een forse verbe

tering optekende. Zo daalde de werkloosheidsgraad in Vlaanderen van een piekwaarde 

van 18,4 pet. in 1983 tot 9,4 pet.. De loonsom, die de basis vormt voor de soeiale bijdra

gen. groeide in de jaren taehtig in nominale termen gemiddeld met 3,9 pet. per jaar in 

Vlaanderen tegenover 3 pet. in Wallonie. Ook in termen van het regionaal pradukt 

evolueerde de loonsom gunstig in Vlaanderen . m.n. van 61,5 pet. in 1980 tot 63,4 pet. in 

1990. daar waar deze in Wallonie daalde van 29.7 pet. tot 28 pet. over dezelfde periode. 

Een verklaring voor het stabiel karakter van de saldi in pet. van het regionaal pradukt in 

de twee, uit eeonomiseh oogpunt, belangrijkste Gewesten, dient bijgevolg gezoeht te wor

den aan de uitgavenzijde, in het bijzonder in het stijgend aandeel van Vlaanderen in de 

takken "Pensioenen" en "Ziekte en Invaliditeit" en in het overeenstemmend dalend aan

deel van Wallonie. Een meehanische trendmatige extrapolatie van de regionale aandelen 

in b.v. de tak "Ziekte en Invaliditeit" , leidt tot de vaststelling dat het Vlaamse aandeel zou 

stijgen van 55,4 pet. in 1990 tot 57,4 pet. in het jaar 2000, daar waar het aandeel van 

Wallonie met nagenoeg 1 praeentpunt zou afnemen over dezelfde periode (d.L van 34,7 

pet. in 1990 tot 33,3 pet. in 20(0). Een gelijkaardige evolutie kan worden vastgesteld 

voor de pensioenuitgaven. De voortsehrijdende vergrijzing van de Vlaamse bevolking 

evenals de inhaalbeweging van Vlaanderen op het vlak van het gemiddeld loon, spelen 

ongetwijfeld een niet te verwaarlozen ral in de verklaring van deze evolutie. 
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In de tweede plaats valt de omslag op van een positief naar een negatief saldo voor 

Brussel in het begin van de jaren tachtig. Deze is vnl. het gevolg van een achteruitgang 

van het Brusselse aandeel in de ontvangsten van de Sociale Zekerheid. De uitwijking van 

hogere inkomenscategorieen en de inwijking van meer bescheiden inkomentrekkers zijn 

elementen in de verklaring. 

Als besluit kan worden gesteld dat de regionale convergentie van de aandelen in de 

demografisch gevoelige takken van de Sociale Zekerheid een van de meest opvallende 

bevindingen van dit retrospectief onderzoek is. Bovendien spelen ook economische 

structuurfactoren een belangrijke rol, zowel aan de zijde van de ontvangsten als voor 

sommige uitgavencategorieen (pensioenen, ziekte- en invaliditeit, werkloosheid en ar

beidsongevallen). Aanvullend micro-economisch onderzoek in de lijn van de analyse van 

Schokkaert et. al. voor de medische consumptie (1992) kan enig licht brengen op de 

relatieve belangrijkheid van demografische , economische en andere factoren in de ver

klaring. 

4. CONCLUSIES 

Alhoewel fisc ale en parafiscale transferten tussen de deelgebieden in een federaal bestel 

onvermijdelijk zijn en ook elders worden vastgesteld, heeft hun ondoorzichtig karakter en 

hun regionale polarisatie in Belgie herhaaldelijk aanleiding gegeven tot communautaire 

spanningen. De transferten in de overige geledingen van de federale overheid, buiten de 

Sociale Zekerheid, werden door de Financieringswet van januari 1989 op termijn uit

geschakeld. Bovendien werd een intergewestelijk en doorzichtig solidariteitsmechnaisme 

ingebouwd op basis van regionale verschillen in de fiscale capaciteit per hoofd. 

De vraag naar een regionale opdeling van de Sociale Zekerheid of van bepaalde takken, 

zoals deze van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, werd in niet onbelangrijke mate 

gevoed door de omvang en de persistentie van de interregionale transferten in dit stelsel. 

Het noodzakelijke restrictieve budgettaire beleid heeft bovendien in het recente verleden 

deze probleemstelling aangescherpt. 
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Uit bovenstaand onderzoek is nochtans gebleken dat een aantal argumenten die door 

voorstanders van een regionale opdeling werden aangevoerd, in belangrijke mate worden 

afgezwakt, zoniet hun grond verliezen. Bij wijze van besluit worden deze argumenten 

aangesneden. 

4.1. Bet persistent karakter van de transferten 

Alhoewel de regionale saldi van de Sociale Zekerheid in pct. van het regionaal produkt 

over de beschouwde periode, op conjuncturele schommelingen na, een vrij stablel 

patroon vertonen, is deze evolutie toe te schrijven aan tegengestelde bewegingen op het 

vlak van ontvangsten en uitgaven. Op het vlak van de uitgaven in de dominante takken 

van de pensioenen en van de ziekte- en invaliditeltsuitkeringen, tekent zich een opmerke

lijke convergentie op termijn af in de richting van de regionale bevolkingsaandelen. 

Naarmate de vergrijzing in Vlaanderen voortschrijdt, groeien bijgevolg bij constant beleid 

de uitgaven per hoofd van de bevolking in deze takken naar deze in Wallonie en Brussel 

toe. 

In het verleden werd de minder gunstige evolutie aan de uitgavenzijde van Vlaanderen 

ruim gecompenseerd door de groei van de ontvangsten dank zij de relatief sterkere 

ontwikkeling van de flScale en paraflscale basis. Het is bijgevolg deze laatste factor, 

waarvan de toekomstige evolutie wordt bepaald door de ontwikkeling van werkgelegen

heid en loonpeil in Vlaanderen t.o.v. Wallonie, die bepalend zal zijn voor het persistent 

karakter van het positieve Vlaamse saldo in de jaren negentig. 

4.2. De Inkomensparadox 

De resultaten van vroegere regionaliseringsoefeningen (Alen et. aI., 1990), duidden op het 

bestaan van de zgn. "inkomens:t>aradox". Deze hield in dat Vlaanderen, vertrekkend van 

een hoger bruto inkomen per hoofd van de bevolking in vergelijking tot Wallonie, na ver

rekening van de personenbelasting en van de netto-bijdragen tot de Sociale Zekerheid, 

een lager beschikbaar inkomen per hoofd overhield dan Wallonie. 
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De voorliggende resultaten, gekoppeld aan de beschikbare fisc ale statistieken per Gewest 

van het Nationaal Insituut voor de Statistiek, tonen aan dat deze paradox sedert ongeveer 

1989 en alleszins vanaf 1990, niet langer opgaat. ZO bedroeg het bruto inkomen per 

hoofd in 1990, berekend op basis van de geregionaliseerde loonsom, in Vlaanderen 

564.000 BF per hoofd tegenover 496.000 BF in Wallonie. Na belastingen, b~dragen en 

uitkeringen van de Sociale Zekerheid, hield Vlaanderen 484.000 BF per hoofd over tegen

over 479.000 BF per hoofd in Wallonie, waardoor de inkomensparadox door de recente 

evolutie wordt ontkracht. Vermoedelijk is de relatief sterke toename van het primair 

(v66r fiscaliteit en parafiscaliteit) bruto inkomen per hoofd in Vlaanderen in de tweede 

helft van de jaren tachtig hiervan de oorzaak. 

4.3. Bet "lnternallseren" van de saldi van de Sociale Zekerheld 

De positieve saldi van Vlaanderen hebben ertoe geleid dat sommige strekkingen deze via 

een splitsing van het geheel of van deeltakken van de Sociale Zekerheid budgettair willen 

"intemaliseren" en voorbehouden aan de regio. Uiteraard wordt hierdoor de nationale 

solidariteit die onlosmakelijk in het stelsel ingebed is, verbroken. Vermits deze solidaire 

component bijdraagt tot de noodzakelijke sociale cohesie in een economische en mone

taire unie (afle ernul. komt het opgeven ervan neer op de afbouw van een belangrijke 

hoeksteen van de Belgische emu. 

Een gelijkaardige redenering ligt trouwens, zij het in tegengestelde zin. aan de basis van 

de oprichting van een cohesiefonds op het niveau van de Europese Gemeenschap in het 

perspektiefvan de vorming van de Europese emu. 

Altematieve scenario's liggen open in de "intemaliseringshypothese". Zij leiden echter 

allen tot de conclusie dat het intemaliseren van de positieve en negatieve saldi van de 

Sociale Zekerheid geen louter "zero-sum game" is, waarbij de surplus-regio baat heeft ten 

koste van de deficitaire regio's. 

Volgens een van deze scenario's zou het positieve saldo van Vlaanderen kunnen worden 

omgezet in een substantiele verlaging van de subsidies van deze regio aan het stelsel. 

Voor Wallonie doet zich het omgekeerde voor. De positieve effecten van deze operatie op 

de eigen schuld van de Vlaamse Gemeenschap en op haar budgettaire situatie in het 
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algemeen, zou uiteindelijk tot een hoger beschikbaar inkomen in deze regio leiden, het

geen een gunstige invloed heeft op de Vlaamse economie. Voor Wallonie zou de hogere 

subsidie op termijn tot ofwel een drastische vermindering van de collectieve uitgaven 

ofwel tot een verhoging van de belastingen leiden, met negatieve gevolgen voor de 

regionale economie. Vermits Vlaanderen in Wallonie een afzetgebied voor zijn produkten 

vindt, leidt de lagere welvaart in de nabunge regio onvermijdelijk tot ongunsttge nevenef

fecten voor de surplus-regio. 

In een altematief scenario, wordt de betoelaging van de Sociale Zekerheid in de surplus

regio op hetzelfde peil gehouden als in het nationale stelsel, en worden b.v. de werkge

versbijdragen verminderd met het overschot. Dit betekent, op basis van de resultaten 

voor 1990, een daling van de werkgeversbijdragen in Vlaanderen met nagenoeg 10 pro

centpunt en een stijging van dezelfde bijdragen in Wallonie met ongeveer 12,5 procent

punt en in Brussel met nagenoeg 6,5 procentpunt. Als gevolg van de substanti1!le 

wijzigingen in de loonkost verbetert de Vlaamse concurrentiepositie aanzienlijk en ver

slechtert deze van Wallonie en van Brussel op een dramatische wijze. De gevolgen van de 

verschillende bijdragevoeten laten zich makkelijk raden : een toename van de werkgele

genheid en van de fisc ale en parafiscale basis in Vlaanderen en een tegengestelde 

beweging in de overige regio's. De neveneffecten op de uitvoer naar deze regio's en op de 

pendelbewegingen van Vlaanderen naar Brussel komen in mindermg van de initiele 

gunstige effecten. Ret Is echter zeer de vraag of In dit hypothetlsch scenario, na het 

ultschakelen van de soUdalre component, ook de economlsche onderbouw van de 

Belgische emu nlet wezenlljk In het gedrang komt. 

Voorgaande scenario's dulden aan dat, vooraleer men uit poUtleke hoek een gehele 

of gedeelteUjke spUtslng van de communautalr gevoellge takken van de Soclale 

Zekerheld aansnljdt, het zaak Is de economlsche en soclale gevolgen ervan in de 

weegschaal dient te leggen. Vaak wordt llchtvoetlg heen gestapt over de econo

mlsche weerslag van reglonaal verschlllende bijdragevoeten. 

In dit verband wordt regelmatig naar het Zwitserse voorbeeld verwezen, waar de ziekte

verzekering op kantonnale basis georganiseerd is. Men vergeet echter hierbij te ver

melden dat Zwitserland geen verplichte ziekteverzekering kent, alhoewel nagenoeg de 

ganse bevolking bij een ziektefonds aangsloten is. Minimum-standaarden worden door 

de federale overheid opgelegd, die overigens de private ziekenfondsen betoelaagt. Ook in 
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Canada valt de ziekteverzekering in enge zin onder een federale nonnering, daar waar zij 

in de VS, met uitzondering van 5 deelstaten, tot het privaat initiatief behoort, met aIle 

soeiale gevolgen vandien. 

4.4. Het inkomensstablliserend karakter van de Sociale zekerheid 

Benevens het feit dat de Soeiale Zekerheid herverdelende effeeten beoogt. in de eerste 

plaats op individueel vlak, vervult het stelsel een belangrijke rol van inkomensstabilisatie 

bij ongunstige "sehokken" in de eeonomisehe omgeving. Door de teruglopende bijdragen 

bij een neergaande eonjunetuur en door de hogere uitkeringen, vangt de overheid een 

deel van het inkomensrisieo op. 

Ten einde enig inzieht te verwerven in de mate waarin deze inkomensstabilisatie op 

regionaal vlak in het verleden werd gerealiseerd, werd uitgegaan van de relatieve 

inkomenspositie van de regio's t.o.v. het nationaal gemiddelde voor en na sociale blJdra

gen en uitkeringen. Overeenkomstig de methode die in de betreffende literatuur voor 

andere landen werd toegepast (Bayoumi en Masson, 1992), blijkt dat het inkomens

stabiliserend effeet van de Soeiale Zekerheid voor Vlaanderen 17 pet. bedroeg, voor 

Wallonie 24 pet. en voor Brussel 26 pet. Indien ook de fisealiteit via de personenbelas

ting in het beeld wordt betrokken, dan loopt het inkomensstabiliserend effeet van de fis

ealiteit en van de soeiale bijdragen en uitkeringen op tot 30 pet. voor Vlaanderen en 

Wallonie en tot 35 pet. voor Brussel. Omwille van de progressiviteit van de personen

belasting en omwille van de vennoedelijk grotere initiele inkomensongelijkheid in Brussel, 

ligt het stabiliserend effeet er hoger. Conereet betekenen deze resultaten dat b.v. door 

een daling van het inkomen (per hoofd) v66r uitkeringen en bijdragen van Vlaanderen 

met 100 BF, de Soeiale Zekerheid 17 BF eompenseert in netto-tennen, wdat het netto

inkomen daalt met sleehts 83 BF. 

Vergelijkingen met andere landen kunnen sleehts worden doorgevoerd voor het totale 

stabiliserende effect van de fisealiteit en van de parafiscaliteit. Het regionaal stabili

serend effeet ligt voor andere Europese landen in dezelfde ordegrootte van nagenoeg 30 

procent (Goodhart en Smith, 1992), met uitzondering van Frankrijk waar 37 pet. van het 

inkomensverlies door de nationale overheid wordt geeompenseerd. Ter vergelijking : in de 

VS, waar de Soeiale Zekerheid in beduidend mindere mate uitgebouwd werd t.o.v. de 
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Europese landen, bedraagt het stabiliserend effect van de federale overheid slechts 24 

procent. 

Vit deze internationale vergelijking blijkt dat op het vlak van de inkomensstabilisatie, de 

Belgische Sociale Zekerheid gemiddeld een vergelijkbaar effect op regionaal vlak sorteert 

als in andere Europese landen. Hiennede wordt de kritiek ontkracht als zou het stelsel 

negatieve conjuncturele schokken ovennattg compenseren in de deficitaire regio's. 

Bovenstaande bedenkingen doen echter geen afbreuk aan de noodzaak tot het wegwerken 

van eventuele "niet-objectiveerbare" verschillen in uitkertngen en bijdragen. Dergelijk 

onderzoek dient echter een ruimere invalshoek te hebben dan het voorliggende en zou op 

een kleinere geografische en constitutionele omschrijving dan deze van de Gewesten, b.v. 

op arrondissementeel vlak, uitgevoerd dienen te worden. Bovendien blijft de aanbeveling 

geldig dat de selectiviteit en de efficientie van de Sociale Zekerheid, ongeacht de regionale 

dimensie, opgevoerd dienen te worden. 
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Bij het ter perse gaan van dit standpunt werd er ons door de diensten van de R.V.A. 

attent op gemaakt dat het bedrag van de werkloosheidsvergoedlngen voor 1990 volgens 

hun gegevens hoger lag (m.n. 125,089 mia BF) dan het In deze stu die vermelde bedrag 

(m.n. 100,311 mia BF). Dit laatste bedrag is afkomstig van het Planbureau. Tot op 

heden kon geen afdoende verklaring worden gegeven voor het verschil In deze bedragen. 

Vermoedelyk wordt het verschil voor een deel verklaard door het verschillende uit

gangspunt dat deze twee instellingen aannemen: enerzyds budgettaire gegevens (RVA) 

versus de ESER-optiek van de Nationale Rekeningen (Planbureau). 

Indien men uitgaat van het door de RVA vooropgestelde bedrag, dan levert dit volgende 

resultaten op voor 1990 : 

a. Werkloosheidsvergoedingen voor 1990 

Vlaanderen 54,871 mia BF 
Wallonie 55,293 mia BF 
Brussel 14,925 mia BF 

b. Totale uitgaven voor werkloosheid, brugpensioenen en loopbaanonderbreking (tabel 
2,d) voor 1990 

Vlaanderen 
Wallonie 
Brussel 

86,992 mia BF 
73,186 mia BF 
18,453 mia BF 

c. Totale uitkeringen (tabel 2j) voor 1990 

Vlaanderen 634,156 mia BF 
Wallonie 414,639 mia BF 
Brussel 119,472 mia BF 

d. De geregionaliseerde totale lopende uitgaven voor 1990 (tabel 3) 

Vlaanderen 674,285 mia BF 
Wallonie 437,681 mia BF 
Brussel 180,259 mia BF 
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e. De geregionaliseerde bruto besparingen voor 1990 (tabel 4) 

Vlaanderen 111,610 mia BF 
Wallonie -80,200 mia BF 
BrusseI -14,048 mia BF 

De conc1usies (p. 11 e.v.J blijven onverminderd behouden. Dit geIdt eveneens voor de 

zgn. "inkomensparadox", die vanaf 1989 niet Ianger opgaat. Het beschikbaar inkomen 

per hoofd zou op basis van hogeIVermeIde RVA-gegevens er in 1990 aIs voIgt uitzien : 
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Vlaanderen 
Wallonie 
BrusseI 

483.032 BF 
480.266 BF 
490.459 BF 
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