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1. FINANCIELE STROMEN IN EEN ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE 

1.1. Inleiding* 

In 1979 verscheen de eerste studie over de herverdelende financiële stromen 
tussen de gewesten in België!, In deze studie werden d.m.v. verdeelsleutels 
de inkomsten en uitgaven van de centrale overheid toegewezen aan de drie ge-
westen. Op deze wijze kon het saldo van de overheidsrekening worden opge-
splitst per gewest. Over de beschouwde periode (1970-1974) vertoonde Vlaan-
deren een positief netto te financieren saldo in tegenstelling tot Vallonië 
dat deficitair bleek. 

In 1981 werd de gelijkaardige oefening uitgevoerd voor de periode 1975-19792. 
Aanvankelijk werden de resultaten van deze studies vooral in Franstalige mid-
dens sceptisch onthaald. De berekeningsmethode werd herhaaldelij_k aan een 
kritisch onderzoek onderworpen, o.m. door economen van de U.C.L., door de 
studiegroep "Molière", door het V.E.V. en tenslotte door de toenmalige Gewes-
telijke Economische Raad voor Vlaanderen3, 

De economische omgeving is sedert de eerste publikaties omtrent de financiële 
stromen grondig gewijzigd. In de eerste plaats werd in 1980 een eerste be-
langrijke stap gezet in de richting van een federale structuur voor België. 
In de tweede plaats werd het begin van de jaren tachtig gekenmerkt door toe-
nemende onevenwichten in de Belgische economie. Door de devaluatie van de BF 
in 1982 en door het matigings- en saneringsbeleid van de volgende jaren wer-
den deze onevenwichten geleidelijk omgebogen. De resutaten van deze ombuiging 
werden vooral na 1987 duidelijk zichtbaar. 

* Langs deze weg wordt dank betuigd aan verscheidene instellingen en perso-
nen die bereidwillig statistisch materiaal hebben verstrekt. De kritische 
opmerkingen van Guido De Bruyne werden ten zeerste gewaardeerd. 
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De macro-economische onevenwichten die naar het einde van de jaren zeventig 
toe de Belgische economie kenschetsen, kunnen worden opgevat als de resultan-
te van onevenwichten op gewestelijk vlak. Het is bijgevolg aangewezen na te 
gaan hoe, in het bijzonder op het gebied van de openbare financiën, de macro-
economische budgettaire situatie kan worden ontbonden in haar gewestelijke 
componenten. 

1.2. Herverdeling in een Economische en Monetaire Unie 

Sedert het begin van de jaren tachtig is in de analyse van de samenhang tus-
sen de Belgische economie enerzijds en de drie gewesten anderzijds, het be-
grip "economisch en monetaire unie" (e.m.u.) meer en meer op de voorgrond ge-
treden. Met de e.m.u. wordt een economie bedoeld die gekenmerkt wordt door 
monetaire eenheid, marktintegratie en de ruime consensus omtrent het te voe-
ren economisch beleid4. 

Het e.m.u~-concept heeft zowel een normatieve als een positieve, analytische 
waarde. De economische bevoegdheidsverdeling tussen de Staat en zijn deelge-
bieden kan met behulp van het e.m.u.-criterium worden benaderd5. Bovendien 
is de e.m.u. het aangewezen denkkader voor de analyse van de onderlinge rela-
ties van regio's die deel uitmaken van eenzelfde natie. 

In het recente verleden is de Belgische economie onderhevig geweest aan 
"schokken" in de betekenis van onverwachte wijzigingen in de vraag naar en in 
het aanbod van Belgische goederen en diensten. Een inzinking van de buiten-
landse vraag of een omvangrijke saneringsoperatie veroorzaken een vraaguit-
val. Aan de aanbodzijde werd de economie getroffen door kostenverhogende 
factoren waaronder de hogere energieprijzen, de intrestvoeten en de toenemen-
de fiscale en parafiscale druk in de jaren zeventig en in het begin van de 
jaren tachtig het meest in het oog springen. 
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In een e.m.u. kunnen de deelgebieden deze negatieve schokken niet afweren 
door wisselkoersaanpassingen en protectionistische maatregelen. Een aantal 
kostprijsfactoren, waaronder de loonkost, vertonen bovendien een neerwaartse 
starheid zodat een verflauwing van de vraag vertaald wordt in werkloosheid, 
in een afnemende winstgevendheid en uiteindelijk zelfs in sluitingen v~n on-
dernemingen. Regio's met een zwakke concurrentiepositie worden in dit aan-
passingsproces het zwaarst getroffen, in het bijzonder indien de loonvorming 
volgens nationale akkoorden verloopt met een geringe regionale of onderne-
mingsspecifieke component. 

De negatieve weerslag op de werkgelegenheid en op het inkomenspeil wordt ge-
temperd door expliciete of versluierde solidariteitsmechanismen. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat deze niet essentieel verbonden zijn met de 
e.m.u., maar daarentegen kaderen in het herverdelingsbeleid van de centrale 
overheid. Onder de expliciete solidariteitsmechanismen komt in de eerste 
plaats de inkomensondersteunende sociale zekerheid voor, in het bijzonder de 
werkloosheidsuitkeringen. Subsidies aan ondernemingen en infrast~uctuuruit-
gaven zijn eveneens een constante in de solidariteitsmechanismen die door de 
centrale overheid worden opgezet. In federale staten worden bovendien fre-
quent dotaties van de Staat of van de deelstaten aangetroffeno. 

De impliciete herverdelende mechanismen verwijzen naar de financiering van de 
overheidsuitgaven d.m.v. fiscale en niet-fiscale inkomsten. Alhoewel een pro-
gressieve personenbelastingen in eerste instantie de interpersonele herverde-
ling beoogt, is het duidelijk dat zij ook herverdelend werkt op gewestelijk 
vlak. Voor eenzelfde uitgavenvolume per hoofd, dragen regio's meer bij naar-
mate het belastbaar inkomen per hoofd hoger ligt. Een gelijkaardig impliciet 
herverdelingsmechanisme is actief indien de lasten van de overheidsschuld 
worden beschouwd. De intrestlasten van de overheidsschuld worden uiteinde-
lijk door de inkomsten van de overheid gefinancierd. Naarmate aan een gewest 
een geringer aandeel in de schuld kan worden toegewezen, in vergelijking met 
zijn bijdrage tot de inkomsten van de Staat, is het betreffende gewest in 
toenemende mate solidair met regio's waarvan het schuldaandeel boven het in-
komstenaandeel gesitueerd is. 
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De intensiteit van de expliciete en impliciete solidariteitsstromen verschilt 
van land tot land en is in sterke mate afhankelijk van de omvang van de re-
gionale onevenwichten. Zo werd in een een vergelijkend onderzoek uit de ja-
ren zeventig van de herverdelingsstromen in de Duitse Bondsrepubliek, Italië 
en het Verenigd Koninkrijk vastgesteld dat in de netto-ontvangende regio's 
gemiddeld 9 pct. van het regionaal produkt afkomstig was van herverdelingsme-
chanismen, daar waar de "donor" regio's gemiddeld 5,5 pct. van hun regionaal 
produkt bijdroegen7. 

1.3. Onevenwichten in de Belgische E.H.U. 

Vermits de herverdelingsstromen afhankelijk zijn van de omvang van de inter-
regionale welvaartsverschillen, is het aangewezen na te gaan hoe deze laatste 
in België zijn geëvolueerd. In tabel 1 wordt de verhouding tussen de hoogste 
(max) en de laagste waarde (min) van enkele welvaartsindicatoren weergegeven. 
De spanning m.b.t. het bruto-geografisch produkt per hoofd is geleidelijk ge-
daald en bereikte een minimale waarde in 1980 op het vlak van de provincies. 
Voor de gewesten zou men apriori een kleinere spanning verwachten door het 
samenvoegen van snel en traag groeiende provincies. De intergewestelijke 
spanning ligt echter beduidend hoger dan de interprovinciale, hetgeen op een 
zekere polarisatie van de groei wijst. 

De intergewestelijke verschillen in het belastbaar inkomen per hoofd zijn be-
duidend kleiner dan deze van het geografisch produkt. Dit is o.m. te verkla-
ren door de pendelbewegingen, waardoor de factorinkomens interregionaal wor-
den gespreid en door het feit dat onder invloed van nationale loonakkoorden 
de gewestelijke loondifferentiatie relatief beperkt is. De intergewestelijke 
verschillen in het belastbaar inkomen per hoofd zijn over de beschouwde pe-
riode ook gevoelig verminderd. De achteruitgang van de fiscale capaciteit van 
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het Brusselse gewest is hiervoor gedeeltelijk verantwoordelijk evenals de ni-
vellerende invloed van de inkomensmatiging na 1982. Hierbij moet worden aan-· 
gestipt dat een aantal uitkeringen van de sociale zekerheid niet in het be-
lastbaar inkomen worden opgenomen, zodat mag worden vooropgesteld dat de ver-
schillen in het beschikbaar inkomen per hoofd geringer zijn. 

Tabel 1 Verhouding max-min van enkele welvaartsindicatoren 

A. BRUTO GEOGRAFISCH PRODUKT B. BELASTBAAR INKOMEN 

Provincies Gewesten Gewesten 

1965 1,68 1,82 1,44 
1970 1,62 1,71 1,26 
1975 1,62 1,80 1,18 
1980 1,59 1,81 1,21 
1984 1,62 1,84 1,10 

De vernauwing van de inkomensverschillen tussen de gewesten steekt af tegen 
de evolutie van de produktie. Uit grafiek 1 kan worden afgeleid dat vooral 
na 1981 de divergentie in de groeiprestaties tussen Vlaanderen en Vallonië 
opvalt. Na de scherpe recessie in 1981 is de trend van de produktie in Vlaan-
deren opwaarts gericht in tegenstelling tot de zwakkere groei van Vallonië en 
het cyclisch patroon van Brussel. Uit dit afwijkend groeipatroon kan men af-
leiden dat de devaluatie en de inkomensmatiging aan de sterk op uitvoer ge-
richte economie van Vlaanderen een grotere impuls heeft bezorgd dan aan de 
Vaalse economie waar de structurele aanpassingen blijkbaar omvangrijker zijn. 



Grafiek 1 De evolutie van het bruto geografisch produkt per inwoner 
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2. REGIONALISERING VAN DE LOPENDE VERRICHTINGEN VAN DE STAAT 

2.1. Methodologische Aspecten 

De toewijzing van de inkomsten en uitgaven van de overheid aan de drie gewes-
ten over de periode 1975-1985 vormt het voorwerp van deze studie. Onder 
"Overheid" wordt hier verstaan : de centrale overheid, inclusief de Sociale 
Zekerheid en de lagere overheid, exclusief de gemeenschappen en gewesten. 
Deze laatsten beschikken sinds de staatshervorming van 1980 over eigen in-
komsten die zij autonoom kunnen besteden. De fiscale middelen die zij hier-
toe van de Staat ontvangen worden in mindering gebracht van de fiscale ont-
vangsten van de centrale overheid. Aan de uitgavenzijde van de centrale 
overheid worden de uitgaven die verband houden met de overgedragen bevoegd-
heden vervangen door dotaties waarvan de gewestelijke toewijzing gekend is. 

De criteria die bij de berekening van de verdeelsleutels in deze studie wor-
den gehanteerd, stemmen in grote lijnen overeen met de criteria die uitvoerig 
werden behandeld in een in 1980 gepubliceerd methodologisch rapports. Voor 
wat de Sociale Zekerheid betreft werd de methode, toegepast in de G.E.R.V.-
studie van 1983, overgenomen9. Enkele aanpassingen werden doorgevoerd, o.m. 
de pendelcorrecties op de regionale loonsom. Bovendien werd rekening gehou-
den met de afschaffing van de loongrenzen in 1982. Een gedetailleerde analy-
se van de verdeelsleutels wordt in een afzonderlijk rapport weergegevento. 

Een belangrijk verschilpunt met de voorgaande studies omtrent de financiële 
stromen heeft betrekking op de toewijzing van de intrestlasten op de over-
heidsschuld. In de studies die betrekking hebben op de periode 1970-1979 
bleef de relatieve omvang van de intrestlasten in het totaal van de uitgaven 



beperkt. Alle staatsuitgaven werden regionaal toegewezen volgens het profijt-
beginsel, d.i. volgens de lokalisatie van de inkomens die uit de overheids-
uitgaven voortvloeien of voor wat de lokaliseerbare investeringsuitgaven be-
treft, volgens het gewest waar de infrastructuur werd gerealiseerd. In deze 
visie werden de intrestuitgaven verdeeld op basis van de regionale spreiding 
van het roerend vermogen. In deze studie wordt daarentegen een onderscheid 
gemaakt tussen enerzijds uitgaven die verband houden met het aanbod van over-
heidsdiensten, inkomenstransferten en infrastructuur en anderzijds met de in-
trestlasten. Omwille van de omvang van de intrestlasten kan bezwaarlijk wor-
den volgehouden dat zij de prijs voorstellen die betaald moet worden voor in-
vesteringsuitgaven. Het profijtbeginsel verliest m.a.w. aan relevantie van 
zodra de intrestlasten voortvloeien uit opgestapelde tekorten in de lopende 
verrichtingen van de overheid. Onder deze voorwaarden wint het toerekenings-
principe aan belang. Dit komt erop neer dat de intrestlasten worden toegewe-
zen op basis van het aandeel dat elk gewest vertoont in de cumulatieve tekor-
ten uit het verleden. Het toerekeningsprincipe corrigeert m.a.w. het profijt-
beginsel voor de bijdrage die elk gewest tot de overheidsinkomsten levert. 
In deze studie gaat de voorkeur uit naar het toerekeningsprincipe waarbij de 
verdeljng van de intrestlasten volgens het profijtbeginsel als vergelijkings-
punt wordt gebruikt. 

De voorstelling van de resultaten gebeurt als volgt. In de eerste plaats wor-
den de inkomsten en uitgaven van de Sociale Zekerheid geregionaliseerd. Ver-
volgens worden de lopende verrichtingen van de overheid, inclusief de sociale 
zekerheid en exclusief de intrestlasten bestudeerd. In een volgende stap wor-
den aan de lopende uitgaven ook de intrestlasten toegevoegd. Tenslotte wor-
den de kapitaaluitgaven opgenomen, zodat het mogelijk wordt het netto te fi-
nancieren saldo op te splitsen. De basisgegevens die voor verdeling in aan-
merking komen stemmen overeen met de aggregaten van de Nationale Rekeningen 
(herziene versie van 1986). 
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2.2. De Inkomsten en Uitgaven van de Sociale Zekerheid 

De bijdragen tot resp. de uitkeringen van de Sociale Zekerheid (afk. : S.Z.) 
worden onder de gewesten verdeeld naargelang van de lokalisatie van de beta-
ler, resp. de begunstigde. Voor de werknemers betekent dit de woonplaats, 
voor de werkgevers de lokalisatie van de produktie. 

In eerste instantie worden de bijdragen en uitkeringen, exclusief de over-
heidstussenkomst in de S.Z., verdeeld. 

Tabel 2 bevat de globale resultaten van het toepassen van de verdeeldsleutels 
op de verschillende takken van de S.Z. 

Omwille van de sterkere groei van de uitgaven in vergelijking tot de ontvang-
sten is het tekort van de S.Z., exclusief de overheidstussenkomst, gestegen 
tot in 1982. Door het opheffen van de loongrenzen voor de berekening van de 
bijdragen, versnelt de groei van ontvangsten vanaf het vierde kwartaal van 
1982. Het tekort van de S.Z. daalt vanaf 1984, o.m. ook door het afremmen 
van de uitgavengroei. 

Het aandeel van de gewesten in het totaal tekort komt voor in tabel 3. In 
verschillende opzichten betekent 1982 een breukjaar. Het aandeel van Vlaan-
deren in het tekort is in de periode van 1975 tot 1982 gestadig gestegen (van 
37 tot 45 pct.) daar waar het aandeel van Vallonië gedaald is (van 51 tot 
43 pct.) en het aandeel van Brussel constant is gebleven (ca. 11 pct.). Na 
1982 daalt het aandeel van Vlaanderen vooral onder invloed van de sterkere 
groei van de bijdragen. Het aandeel in het tekort van Vallonië en van Brus-
sel gaat daarentegen na 1982 in stijgende lijn. 

Deze opmerkelijke omslag in de gewestelijke toerekening van de bijdragen en 
van de prestaties van de S.Z. na 1982 is vooral het gevolg van de betere 
groeiprestaties van het Vlaamse gewest in de periode van het zgn. herstelbe-
leid. De gunstige evolutie van de werkgelegenheid en van de loonsom in Vlaan-
deren ligt aan de basis van de betere prestaties op het gebied van de S.Z. 
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Tabel 2 Regionale verdeling van de bijdragen en uitkeringen van de Sociale 
Zekerheid (rnia BF) 

Jaar VLAANDEREN VALLONIE BRUSSEL 
Bij dra- Uitke- Saldo Bij dra- Uitke- Saldo Bij dra- Uitke- Saldo 
gen ringen gen ringen gen ringen 

1975 166,9 201,7 -34,9 93,5 141,2 -47, 7 30,5 41,4 -10 ,9 
1976 189,5 239,0 -49,5 104,8 165,6 -60, 8 34,2 49,1 -14, 9 
1977 208,9 268,2 -59,3 114,6 184,3 -69, 7 37,8 54,3 -16 ,6 
1978 218,0 293,4 -75,3 120,0 200,6 - 80, 7 39,5 59,7 -20,2 
1979 234,4 320,1 -85, 7 129,3 218,9 - 89 ,6 41,6 65,1 -23,4 
1980 253,8 349,4 -95,6 139,0 236,7 -97 ,8 44,8 69,6 -24,8 
1981 271,0 393,8 -122, 9 145,6 263,1 -111, 6 48,3 77,8 -29 ,6 
1982 298,1 430,3 -132, 1 155,9 282,4 -126 ,5 51,2 85,0 -33 ,8 
1983 344,5 468,5 -124,0 163,9 304,0 -140, 1 49,1 94,1 · -45 ,o 
1984 393,0 490,6 -97 ,6 184,4 318,9 -134,5 55,4 97,3 -41,8 
1985 438,0 507,5 - 69,5 205,7 334,1 -128, 4 62,1 103,1 -41, 1 
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Tabel 3 Procentueel aandeel van de gewesten in het tekort van de sociale 
zekerheid (bijdragen - prestaties) 

Jaar Vlaanderen Vallonië Brussel 

1975 37,3 51,0 11,6 
1976 39,5 48,6 11,9 
1977 40,8 47,9 11,4 
1978 42,8 45,8 11,5 
1979 43,1 45,1 11,8 
1980 43,8 44,8 11,3 
1981 45,5 43,5 11,0 
1982 45,2 43,3 11,6 
1983 40,1 45,3 14,5 
1984 35,6 49,1 15,3 
1985 29,1 53,7 17,2 

Door de omvangrijke tussenkomst van de overheid wordt het negatieve saldo van 
de S.Z. omgevormd tot een surplus met uitzondering van de jaren 1979-1980 
(tabel 4), De toerekening van de overheidstussenkomst werd uitgevoerd over-
eenkomstig het aandeel dat elk gewest heeft in de fiscale en niet-fiscale in-
komsten van de overheid, exclusief de bijdragen tot de S.Z. Een positief sal-
do duidt bijgevolg op een solidaire bijdrage van het betrokken gewest tot de 
S.Z. Uit de resultaten van tabel 4 blijkt dat het surplus van Vlaanderen na 
een dieptepunt in 1980 geleidelijk oploopt. Brussel vertoont eveneens een 
overschot tot 1982, waarna een tekort wordt opgetekend. Het tekort van Val-
lonië is vrij stabiel tot in het breukjaar 1982, waarna het geleidelijk op-
loopt. 

Ten einde een beter inzicht te verkrijgen in de gewestelijke evolutie van de 
S.Z., worden in tabel 5 de uitgaven per tak en per hoofd weergegeven in de 
vorm van een indexcijfer, waarbij het peil 100 overeenstemt met het Rijksge-
middelde. 
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Tabel 4 De saldi van de loQende verrichtingen van de sociale zekerheid Qer 
gewest (inclusief de overheidstussenkomst) (mia BF) 

Tijd Rijk Vlaanderen Vallonië Brussel 

1975 19,7 27,8 -14,5 6,4 
1976 12,1 27,1 -20,1 5,1 
1977 16,2 31,9 - 22, 1 6,3 
1978 4,8 26,6 -26,5 4,7 
1979 - 7 ,9 22,1 -32 ,4 2,3 
1980 -11,9 21,9 -36,0 2,2 
1981 2,2 31,0 - 34,8 6,1 
1982 18,7 44,2 -31,3 5,9 
1983 15,0 61,2 -41,3 -4,9 
1984 40,5 84,2 -39, 9 - 3 ,8 
1985 31,6 88,0 -48,3 -8, 1 

De indexcijfers van de uitgaven per hoofd weerspiegelen zowel economische, 
demografische als sociologische ontwikklingen in de gewesten. Zo wordt de 
voortschrijdende veroudering in Vlaanderen en in Brussel weerspiegeld in de 
uitgaven voor pensioenen en gedeeltelijk ook in de uitgaven voor ziekte en 
invaliditeit. Opmerkelijk hierbij is het relatief hoge bedrag van de uitga-
ven in Vallonië. De uitgaven voor werkloosheid lopen parallel met de hoger 
geschetste structurele en conjuncturele evolutie in de drie gewesten. De 
snelle groei van deze uitgaven in Brussel houden vermoedelijk verband met het 
toenemend relatief belang van de arbeidsbevolking in de hoofstad, waarvan een 
beduidend deel uit migranten bestaat. Deze nieuwe sociologische realiteit 
wordt ook weerspiegeld in de forse stijging van de uitgaven voor kinderbij-
slag en vakantiegeld in Brussel. Tenslotte behoudt Vallonië een hoog uitga-
venpeil voor de tak "Arbeidsongevallen - Beroepsziekten" dat verband houdt 
met de industriële structuur van dit gewest. 
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De gewestelijke uitgavenstructuur die uit deze gegevens op de voorgrond 
treedt ligt overigens in de lijn van voorgaande studies omtrent de geweste-
lijk aspecten van s.z.11, 

Tabel 5 De uitgaven van de Sociale Zekerheid Qer hoofd (Rijk = 100) 

Vlaanderen 'Wallonië Brussel 

!. Pensioenen 
1975 91,4 111,3 110,4 
1980 92,5 108,9 112, 7 
1985 94,0 106,1 114,9 

B. Ziekte- en Invaliditeit 
1975 91,4 114,5 100,6 
1980 91,7 113,4 103,2 
1985 93,2 110,4 105,2 

C. Verkloosheid 
1975 94,2 112,6 92,4 
1980 96,8 106,0 98,4 
1985 91,9 110,0 113,3 

D. linderbij slag - Vakantiegeld 
1975 102,7 100,2 85,3 
1980 100,8 100,8 92,6 
1985 98,1 100,5 109,1 

D. Arbeidsongevallen - Beroepsziekten 
1975 84,8 134,0 76,2 
1980 87,3 128,2 80,5 
1985 87,9 124,9 88,1 
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2.3. De gewestelijke verdeling van de intrestlasten 

Zoals hoger reeds werd gesteld z1Jn er redenen voorhanden om de intrestlasten 
van de overheidsschuld te verdelen volgens het toerekeningsprincipe, waarbij 
expliciet rekening wordt gehouden met zowel het gewestelijk aandeel in de 
uitgaven als in de inkomsten van de overheid. Bij wijze van vergelijking 
wordt ook de verdeling volgens het profijtprincipe (aandeel in de uitgaven) 
opgenomen. 

De concrete verdeling van de intrestlasten volgens het toerekeningsprincipe 
verloopt als volgt. De intrestlasten van het jaar t worden ondersteld voort 
te vloeien uit de schuld van het jaar t-1. De verdeling van de schuld in het 
jaar t-1 speelt bijgevolg een sleutelrol in de toerekening van de intrestlas-
ten in de daarop volgende jaren. 

Voor het startjaar 1975 werd een "neutrale" verdeelsleutel voor de overheids-
schuld genomen, m.n. het aandeel van elk gewest in de totale inkomsten van de 
overheid (inclusief de bijdragen tot de S.Z.). Voor Vlaanderen betekent dit 
55,9 pct.~ voor Vallonië 30,9 pct. en voor Brussel 13,2 pct. let behulp van 
deze aandelen kon de intrestlast per gewest voor het jaar 1975 worden bere-
kend en aan de overige uitgaven worden toegevoegd. Het hieruit resulteerde 
aandeel in het netto te financieren saldo werd vervolgens bij het schuldaan-
deel in 1974 gevoegd zodat de basis werd gevormd voor de berekening van de 
intrestlasten in het jaar 1976. Voor de daaropvolgende jaren werd hetzelfde 
principe toegepast. In 1985 resulteerde dit in een cumulatief intrestaandeel 
van 31,2 pct. voor Vlaanderen, 61,8 pct. voor Vallonië en 7 pct. voor Brus-
sel (zie tabel 6.A). De daling van het schuldaandeel van Vlaanderen en van 
Brussel vloeit voort uit de geleidelijke afname van hun aandelen in het netto 
te financieren saldo gedurende de periode 1976-1985. 

De saldi van de lopende rekening van de gewesten volgens het toerekenings-
principe komen voor in tabel 6.B. Het surplus van Vlaanderen is vrij stabiel, 
in de periode 1975-1979. De weerslag van de schuldexplosie op het einde van 
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de jaren zeventig en in het begin van de jaren tachtig wordt ook zichtbaar in 
de oplopende tekorten van Vlaanderen (1980-1983) en in de afname van het 
overschot van Brussel. 

De sanering van de overheidsfinanciën vanaf 1984, heeft een positief effect 
op de lopende verrichtingen van het Vlaamse gewest, daar waar het tekort van 
Vallonië verder oploopt. 

Het derde luik van de tabel vermeldt de saldi exclusief de intrestlasten. 
Vlaanderen bouwt hier reeds na 1981 een groeiend overschot op, daar waar het 
tekort van Wallonië vanaf 1984 terugloopt. Het saneringsbeleid werpt blijk-
baar ook vruchten af voor dit gewest dat omwille van structurele en conjunc-
turele factoren een moeizaam aanpassingsproces doormaakt. Brussel behoudt een 
vrij stabiel overschot met uitzondering van 1983 dat voor dit gewest op con-
junctureel vlak ongunstig uitviel. 

Het voorgaande leidt tot het besluit dat de zgn. "rentesneeuwbal".die door de 
aangroei van de Staatsschuld op gang wordt gebracht, een verdringingseffect 
veroorzaakt in Vlaanderen en in Brussel. Het aandeel van deze gewesten in de 
schuld verloopt volgens het toerekeningsprincipe in dalende lijn, dit in te-
genstelling tot het aandeel van Vallonië. De aangroei van de intrestlasten 
heeft echter na 1982 zulke omvang heeft aangenomen dat ook de gewesten die 
een budgettair gunstige evolutie vertonen (Vlaanderen, Brussel), erdoor wor-
den getroffen. 

Het toepassen van het profijtbeginsel op de verdeling van de intrestlasten 
geeft uiteraard een ander beeld van de gewestelijke saldi te zien. Het pro-
fijtbeginsel hanteert de gewestelijke aandelen in de cumulatieve uitgaven 
(lopende en kapitaalverrichtingen) van de overheid. De evolutie van deze 
aandelen over de periode 1975-1985 ziet er als volgt uit : 

1975 
1985 

Vlaanderen 
55,9 pct. 
53,4 pct. 

Vallonië 
30,9 pct. 
35,6 pct. 

Brussel 
13,2 pct. 
11,0 pct. 
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Tabel 6 De saldi van de louende rekening uer gewest. Verdeling intrest-
lasten volgens toerekeningsQrinciQe (mia BF - tussen haakjes : het 
regionaal aandeel in 7.) 

Jaar Rijk Vlaanderen Vallonië Brussel 

A. INTRESTLASTEN VERDEELD VOLGENS TOEREIENINGSPRINCIPE 

1975 82,5 46,1 55,9 25,5 30,9 10,9 ra.2 1976 97,4 50,9 52,3 34,9 35,9 11,5 11,8 
1977 116,2 56,3 48,5 46,6 40,1 13,3 11,4 
1978 136,7 61,9 45,2 60,5 44,2 14,4 10,6 
1979 164,6 69,9 42,5 78,4 47,6 16,3 9,9 
1980 211,5 83,8 39,6 108,8 51,4 19,0 9,0 
1981 289,1 108,2 37,4 156,8 54,2 24,1 8,4 
1982 367,2 134,3 36,6 204,3 55,6 28,6 7,8 
1983 395,4 139,1 35,2 227,6 57,6 28,7 7,2 
1984 448,7 150,3 33,5 266,3 59,3 32,2 7,2 
1985 509,3 159,0 31,2 314,7 61,8 35,6 7,0 

B. SALDI LOPENDE REKENING INCLUSIEF INTRESTLASTEN VERDEELD VOLGENS 
TOEllEIENINGSPlINCIPE 

1975 -16,8 11,4 -40, 7 12,5 
1976 - 38,8 11,6 -55, 7 5,3 
1977 -47 ,9 14,6 - 73,9 11,4 
1978 - 70,3 11,3 -90,5 8,8 
1979 -96, 9 14,0 -124,6 13,7 
1980 -160 ,5 -4,9 -165 ,2 9,5 
1981 - 314, 2 - 72,0 - 242 ,8 0,6 
1982 - 291,5 -38,5 - 260 ,o 7,0 
1983 -349,4 -34,8 - 306, 1 -8,5 
1984 -306,3 - 20,3 -324,3 -2,3 
1985 -292,6 66,7 - 361, 8 2,5 

C. SALDO LOPENDE I.EIENING EXCLUSIEF INTRESTLASTEN 

1975 65,6 57,5 -15,2 23,4 
1976 58,6 62,5 -20,8 16,8 
1977 68,3 70,9 -27 ,3 24,7 
1978 66,4 73,2 -30, 1 23,3 
1979 67,7 84,0 -46,2 30,0 
1980 51,0 78,9 -56,4 28,5 
1981 -25, 1 36,2 -86,0 24,7 
1982 75,7 95,8 -55,6 35,6 
1983 46,0 104,3 -78,5 20,1 
1984 142,5 170,7 - 58,0 29,8 
1985 216,7 225,7 -47, 1 38,1 
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Uit deze uitgavenevolutie volgt dat de verbetering van de budgettaire saldi 
van Vlaanderen en Brussel in de jaren tachtig hoofdzakelijk het gevolg is van 
een gunstige evolutie van de inkomsten die deze gewesten bijdragen tot de 
schatkist en tot de S.Z. De hoger geschetste economische evolutie van deze 
gewesten, in het bijzonder deze van Vlaanderen, ligt in eerste instantie aan 
de basis van deze evolutie. 

Tabel 7 bevat de resultaten van het toepassen van het profijtbeginsel. De 
lopende verrichtingen inclusief de intrestlasten vertonen voor alle gewesten 
een negatief saldo dat echter in Vlaanderen en in Brussel na 1983 terugloopt. 
De lopende rekening exclusief intrestlasten is dezelfde als deze bij toepas-
sing van het toerekeningsprincipe (tabel 6). 
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Tabel 7 De Saldi van de logende rekening ger gewest. Verdeling intrest-
lasten volgens grofijtbeginsel (mia BF - tussen haakjes : procen-
tueel aandeel) 

Jaar Rijk Vlaanderen Vallonië Brussel 

!. INTRESTL!STEN VERDEELD VOLGENS PlOFIJTBEGINSEL 

1975 . 82,5 46,1 55,9 25,5 30,9 10,9 13,2 
1976 97,4 51,8 53,2 33,8 34,7 11,9 12,1 
1977 116,2 61,5 53,0 40,4 34,8 14,2 12,2 
1978 136,7 72,6 53,1 47,6 34,9 16,5 12,0 
1979 164,6 87,5 53,5 57,5 34,9 19,7 11,6 
1980 211,5 112,2 53,1 74,4 35,2 24,9 11, 7 
1981 289,1 153,4 53,1 102,3 35,4 33,4 11,5 
1982 367,2 195,0 53,1 130,3 35,5 41,9 11,4 
1983 395,4 210,3 53,2 140,5 35,5 44,6 11,3 
1984 448,7 239,0 53,3 159,5 35,6 50,2 11,1 
1985 509,3 271,8 53,4 181,1 35,6 56,4 11,0 

B. SALDI LOPENDE lEIENING IET INTB.ESTL!STEN VERDEELD VOLGEN~ 
PI.OFIJTBEGINSEL 

1975 -16,8 11,4 -40, 7 12,5 
1976 -38 ,8 10,8 -54,5 5,0 
1977 -47 ,9 9,3 -67, 7 10,4 
1978 - 70 ,3 0,6 - 77, 7 6,8 
1979 -96,9 -3 ,5 -103, 7 10,3 
1980 -160, 5 - 33,4 -130,8 3,7 
1981 - 314, 2 -117,2 -188 ,3 -8 ,8 
1982 -291,5 -99,2 -185, 9 -6,3 
1983 - 349 ,4 -106 ,o - 219 ,o -24,5 
1984 -306,3 - 68,4 - 217 ,5 -20,4 
1985 - 292 ,6 -46,0 - 228,2 -18 ,3 



3. DE VERDELING VAN HET NETTO TE FINANCIEREN SALDO 

Na de toewijzing van de kapitaaluitgaven van de centrale overheid aan de 
gewesten wordt het mogelijk het netto te financieren saldo op te splitsen. 
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Indien bij de verdeling van de intrestlasten het toerekeningsprincipe wordt 
gehanteerd, verkrijgt men de saldi in tabel 8. Het patroon van de saldi dat 
zich hier aftekent is analoog aan dit van de saldi van de lopende verrichtin-
gen (inclusief intrestlasten) uitgezonderd het feit dat alle gewesten een de-
ficit vertonen. De piek van het deficit voor Vlaanderen situeert zich in 1981 
en voor Brussel in 1983. Zoals hoger reeds werd opgemerkt weerspiegelen deze 
gewestelijke saldi het conjuntuurverloop en de structurele ontwikkeling in de 
jaren tachtig. 

Voor de volledigheid wordt ook de verdeling van het netto te financieren sal-
do, waarbij de intrestlasten volgens het profijtbeginsel worden aangerekend, 
opgenomen in tabel 8. De daling van het aandeel van Vlaanderen in het totale 
tekort is hier uiteraard minder uitgesproken dan bij de verdeling van de in-
trestlasten volgens het toerekeningsprincipe (van 32,6 pct. in 1975 tot 30,4 
pct.· in 1985). 
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Tabel 8 De netto te financieren saldi per gewest. (Mia BF) 

Jaar Rijk Vlaanderen Vallonië Brussel 

!. VERDELING INTRESTL!STEN VOLGENS TOEREKENINGSPRINCIPE 

1975 - 123, 8 -40,4 - 78, 1 -5 ,3 
1976 - 166, 8 -50,2 -100 ,8 -15,8 
1977 -180, 3 - 50,4 -119, 6 -10,4 
1978 - 212 ,2 -58 ,5 -140 ,2 -13 ,4 
1979 - 250, 1 -59,6 -180, 1 -10,4 
1980 - 352, 1 -96,6 - 236, 6 -18,9 
1981 - 517, 6 - 172, 7 - 315 ,5 -29,5 
1982 - 496, 3 -140, 3 - 333 ,2 -22,8 
1983 - 545, 1 -132 ,4 - 376 ,3 -36,4 
1984 - 495, 7 - 74, 7 - 392 ,6 -28,4 
1985 - 506, 9 -41,6 - 439, 9 -25,4 

B. VERDELING INTRESTL!STEN VOLGENS PROFIJTBEGINSEL 

1975 -123 ,8 -40,4 - 78, 1 -5 ,3 
1976 -166, 8 -51,0 :.. 99, 7 -16, 1 . 
1977 -180, 3 -55,6 -113,4 -11,3 
1978 - 212, 2 - 69 ,3 -127 ,4 -15,5 
1979 - 250, 1 - 77 ,1 -159 ,2 -13 ,8 
1980 - 352, 1 -125, 1 -202 ,3 -24,8 
1981 -517,6 - 217, 9 - 260, 9 -38 ,8 
1982 - 496, 3 - 201,0 - 259 ,2 -36, 1 
1983 - 545, 1 - 203 ,6 -289 ,2 -52 ,3 
1984 - 495, 7 -163 ,4 -285, 9 -46,5 
1985 - 506, 9 -154,3 - 306 ,4 -46,2 

4. DE SOLIDARITEITSCOMPONENT IN DE OVERHEIDSFINANCIEN 

Solidariteit is ontegensprekelijk een meer-dimensioneel begrip dat slechts 
gedeeltijk wordt gevat door de financiële tegemoetkoming die economisch zwak-
kere geledingen in de maatschappij ontvangen. 
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De interpersonele solidariteit wordt bij uitstek gerealiseerd door de S.Z. 
Indien b.v. de werkloosheid echter sterk_ geconcentreerd is in één gewest, 
vertoont de S.Z. onvermijdelijk ook intergewestelijke solidariteitsaspecten. 
Ook de uitgaven van de overheid kunnen solidariteitsaspecten vertonen, zo 
b.v. via de subsidies aan ondernemingen en de infrastructuuruitgaven. 

Ingeval de uitgaven van de overheid in sterke mate worden beïnvloed door de 
lasten van de schuld, dan verkrijgt de solidariteit een nieuwe dimensie. On-
geacht de gewestelijke toerekening van de schuld worden de lasten immers door 
alle gewesten gedragen, hetzij door een verhoging van de belastingen hetzij 
door een inkrimping van de overige uitgaven. 

In de studie wordt de intergewestelijke solidariteit gedefinieerd als het 
verschil tussen enerzijds het aandeel in het netto te financieren saldo dat 
op grond van de hoger vermelde criteria wordt toegewezen en anderzijds de 
bijdrage tot dit saldo die zou worden gedragen op basis van het aandeel in de 
totale inkomsten van de overheid (inclusief de S.Z.). Indien Vlaanderen b.v. 
in 1985 59,27 pct. bijdraagt tot de inkomsten van de overheid en in het netto 
te financieren saldo van dat jaar (507 mia BF) een aandeel van 8,2 pct. wordt 
toegerekend, komt dit neer op een solidaire inspanning van 51,07 pct. van het 
saldo, d.i. 258,8 mia BF. Het uitgangspµnt in deze redenering is dit van de 
"juste retour" van de fiscale en andere bijdragen tot de schatkist. 

Door het toepassen van dit solidariteitsconcept op het netto te financieren 
saldo verkrijgt men de solidariteitsstromen in tabel 9. De solidaire inspan-
ning van Vlaanderen neemt na 1982 gevoelig toe, daar waar deze na 1982 voor 
Brussel verzwakt. De uiteenlopende economische prestaties in de jaren tach-
tig liggen aan de basis van het solidariteitspatroon dat in deze tabel op de 
voorgrond treedt. 
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Tabel 9 Totale solidariteit gewesten en grocentueel aandeel in het totaal 
(mia BF) (Intresten : toerekeningsprincipe) 

Vlaanderen pct. Vallonië Brussel pct. 

1975 + 28,6 72,0 - 39, 7 +11,1 28,0 
1976 + 43,7 88,8 - 49,2 + 5,5 11,2 
1977 + 52,0 81,0 - 64,2 +12,2 19,0 
1978 + 61,5 82,7 - 74,4 +12,9 17,3 
1979 + 82,3 80,4 -102, 3 +20,0 19,6 
1980 +104,5 82,2 - 127, 1 +22,6 17,8 
1981 +121,8 79,2 -153 ,8 +32,0 20,8 
1982 +143,8 80,6 -178 ,4 +34,6 19,4 
1983 +186,1 81,9 - 227 ,3 +41,2 18,1 
1984 +217,7 89,8 -242 ,3 +24,6 10,2 
1985 +258,8 90,1 - 287, 1 +28,3 9,9 

In tabel 10 wordt de totale solidariteit van Vlaanderen ontleed in 3 compo-
nenten, m.n. de S.Z., de intrestlasten en de overige solidariteit inclusief 
de dotaties aan gewesten en gemeenschappen (vanaf 1981). De solidariteit van 
de S.Z. stemt overeen met het saldo van de S.Z. dat in tabel 4 voorkomt. De 
intrestsolidariteit wordt berekend als het verschil tussen de bijdrage in de 
overheidsinkomsten en het aandeel in de intrestlasten (toerekeningsprincipe). 
Het residu werd vanaf 1981 uitgesplitst in enerzijds een dotatiecomponent die 
voortvloeit in het toepassen van de dotatiesleutel en anderzijds een restpost 
die de solidariteit in de overige uitgaven weerspiegelt. 

Uit tabel 10 kan worden afgeleid dat het aandeel van de S.Z. in de totale 
solidariteit naar het einde van de jaren zeventig geleidelijk afneemt en in 
1985 ongeveer één derde van het totaal vertegenwoord:igt. De solidariteit die 
door de toerekening van de intrestlasten op de gewesten weegt, domineert in 
de jaren tachtig het totale solidariteitspatroon. 
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In de residuele solidariteit tenslotte neemt het aandeel van de dotatiesoli-
dariteit geleidelijk toe maar blijft vrij bescheiden· (3,3 pct. in 1985) in de 
totale solidaire inspanning. 

Tabel 10 Componenten van de solidariteit van Vlaanderen (mia BF) 

Sociale 7. Intresten 7. Rest .-Dota- 7. Totaal 
zekerheid ties 

1975 27,8 97,2 0,8 2,8 28,6 
1976 27,1 62,0 3,9 8,9 12,7 29,1 43,7 
1977 31,9 61,3 9,6 18,5 10,5 20,5 52,0 
1978 26,6 43,2 15,4 25,0 19,5 31,8 61,5 
1979 22,1 26,9 23,5 28,5 36,7 44,6 82,3 
1980 21,9 21',0 37,0 35,4 45,6 43,6 104,5 
1981 31,0 25,5 56,3 46,2 30,2 4,3 28,3 121,8 
1982 44,2 30,7 75,9 52,8 18,8 4,9 16,5 143,8 
1983 61,2 32,9 91,9 49,4 25,8 7,2 17,7 186,1 
1984 84,2 38,7 114,4 52,5 11,0 8,1 8,8 217,7 
1985 88,0 34,0 142,8 55,2 19,5 8,5 10,8 258,8 

De solidariteitsstromen zoals die hier worden opgevat en weergegeven in tabel 
9, worden als een pct. van het bruto regionaal produkt (BRP) van de gewesten 
voorgesteld in tabel 11. 

Tenslotte vermeldt tabel 12 de solidariteitsstromen indien wordt uitgegaan 
van het profijtbeginsel bij de toerekening van de intrestlasten. Uiteraard 
wordt de solidaire inspanning van Brussel en Vlaanderen volgens dit criterium 
beperkt. Vat Vlaanderen betreft wordt de solidaire bijdrage teruggebracht 
tot 5,9 pct. in 1985 (tegenover 10,4 pct. in tabel 11). 
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Tabel 11 Solidariteit gewesten in net. bruto regionaal nrodukt 

Vlaanderen Vallonië Brussel Rijk 
(pct. BNP) 

1975 + 2,4 - 6,9 +3,3 1,9 
1976 + 3,3 - 7 ,5 +1,5 2,1 
1977 + 3,6 - 9,2 +3,0 2,5 
1978 + 4,0 - 9,8 +3,0 2,7 
1979 + 4,9 -12, 7 +4,4 3,5 
1980 + 5,8 -14,6 +4,6 4,0 
1981 + 6,6 -17, 1 +4,6 4,7 
1982 + 7,1 -18,5 +6,2 5,0 
1983 + 8,6 -22,2 +7,2 6,0 
1984 + 9,3 -22,3 +4,0 6,0 
1985 +10,4 -24,8 +4,4 6,7 

Tabel 12 Solidariteit gewesten - nrofijtbeginsel (*) 

Vlaan- (7. BRP) Vallonië (7. BRP) 
deren 

Brussel (7. BRP) Rijk (7. BNP) 

1975 + 28,6 (+2,4) - 39,7 (- 6,9) +11,1 (+3,3) 39,7 (1,9) 
1980 + 75,9 (+5,6) - 92, 7 (-10,6) +16,8 (+1,9) 92,7 (2,9) 
1985 +146,1 (+5,9) -153 ,6 (-13,3) + 7,5 (+1,2) 153,6 (3,6) 

(*) Tussen haakjes : in pct. BRP resp. BNP. 
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5. BESLUITEN 

In de lijn van voorgaande studies over de financiële stromen werd in dit on-
derzoek gepoogd de inkomsten en uitgave~ van de overheid toe te wijzen aan de 
gewesten. Hierbij werd gebruik gemaakt van verdeelsleutels die voortvloeien 
uit toewijzingscriteria die in het verleden door verschillende instanties 
werden getoetst op hun objectiviteit. De resultaten geven een benaderende 
orde van grootte weer van de stromen en saldi gedurende de periode 1975-1985. 

In tegenstelling tot de resultaten m.b.t. de periode 1975-1980 waar de Socia~ 
le Zekerheid de belangrijkste bron van herverdeling was, wordt de intergewes-
telijke herverdeling die door de overheidsfinanciën in de jaren tachtig op 
gang wordt gebacht, volledig gedomineerd door de intrestlasten van de over-
heidsschuld. Deze lasten zijn het gevolg van de sterk oplopende tekorten op 
het einde van de jaren zeventig en in het begin van de jaren tachtig. In deze 
periode werd de Belgische economische en monetaire unie blootgesteld aan op-
eenvolgende negatieve schokken, die op een verschillende wijze werden opge-
vangen in de drie gewesten. 

Blijkbaar is Vallonië in grotere mate dan Vlaanderen en Brussel gevoelig ge-
weest voor deze negatieve invloeden. De devaluatie van 1982 en het daaropvol-
gend herstelbeleid heeft ongetwijfeld een positieve invloed uitgeoefend op de 
economische structuur van de drie gewesten. Omwille van de grotere uitvoer-
oriëntatie en van de minder kwetsbare sectoriële structuur heeft Vlaanderen 
krachtiger gereageerd op de positieve impulsen die van het gevoerde beleid en 
van de gunstig evoluerende internationale omgeving uitgingen. 

De schaduw van de omvangrijke overheidsschuld weegt echter op de ontwikkeling 
van de economische welvaart in de drie gewesten die solidair de intrestlasten 
dragen. Hierdoor speelt ook in Vlaanderen en in Brussel het verdringingsef-
fect van de rentesneeuwbal op de overige uitgaven van de overheid, die norma-
lerwijze naar deze gewesten zouden toevloeien. 
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De hier geschetste ontwikkeling roept een tweetal vragen op. In de eerste 
plaats kan de vraag worden gesteld of de verruiming van de Staatshervorming 
overeenkomstig het regeerakkoord van mei 1988 een fundamentele ommezwaai in 
de financiële stromen zou veroorzaken. Op korte termijn (gegeven de actuele 
verhoudingen van de fiscale capaciteit van de drie gewesten) zou de solidari-
teit die via de huidige dotatiefinanciering speelt, worden omgezet in een so-
lidaire bijdrage van de Staat ten gunste van Vallonië. Op lange termijn (d.i. 
in de definitieve fase) wordt de solidariteit tussen de gewesten verder afge-
bouwd door het overwicht van de geristorneerde belastingen in de financiële 
middelenvoorziening. Indien men abstractie maakt van de Sociale Zekerheid en 
van de intrestlasten, zou deze financieringswijze in de definitieve fase een 
belangrijke correctie betekenen op de intergewestelijke solidariteitsstromen. 
De omvang van de Sociale Zekerheid en van de intrestlasten brengen echter mee 
dat de bijsturing van de intergewestelijke solidariteit door een meer ortho-
doxe financieringswijze relatief bescheiden blijft. 

In de tweede plaats kan de vraag worden gesteld onder welke voorwaarden de 
vastgestelde solidariteitsstromen tot meer aanvaardbare proporties kunnen 
worden herleid. Het is duidelijk dat een verdere sanering van de overheids-
uitgaven waardoor de overheidsschuld wordt teruggedrongen tot een economisch 
meer verantwoorde omvang, de herverdeling die via de intrestlasten actief is, 
zal afremmen. Bij deze aanpak hebben uiteraard alle gewesten baat, in het 
bijzonder Ylaanderen en Brussel die hierdoor hun solidaire bijdrage vermin-
derd zullen zien. 

Ten slotte dient er op gewezen te worden dat het in stand houden van de Bel-
gische economische en monetaire unie (e.m.u.) ook een afslanking van de soli-
dariteitsstromen noodzakelijk maakt. Indien de solidaire bijdragen een struc-
tureel karakter vertonen en in omvang toenemen, gaan de voordelen die uit de 
monetaire en economische eenheid voortvloeien voor de bijdragende gewesten 
overschaduwd worden door de lasten ervan. De cohesie van het samenlevingsver-
band wordt hiedoor aangetast en de kans op conflicten neemt toe. 



27 

De toerekeningsoefening die in deze studie werd ondernomen heeft anderzijds 
ook aangetoond dat de verantwoordelijkheid voor het afslanken van de interge-
westelijke solidariteit - en bijgevolg ook voor het behoud van de cohesie in 
de e.m.u. - in hoofdzaak bij de nationale overheid ligt. De middelenvoorzie-
ning van de deelgebieden in het kader van de verdere uitbouw van de Staats-
hervorming wordt eveneens in sterke mate bepaald door de saneringsinspannin-
gen van de centrale overheid. 

Deze vaststelling neemt niet weg dat de vrijwaring van de Belgische e.m.u. 
die het sociaal-economisch binweefsel vormt van het land, het instellen van 
afdwingbare spelregels noodzakelijk maakt. In dit perspectief beschouwd, 
worden de verdere realisatie van de Staatsher~orming en het herstel van de 
macro-economische evenwichten de grote uitdagingen ~oor de toekomst. 



28 

VOETNOTEN 

1. P. VAN ROMPUY en A. VERHEIRSTRAETEN, Regionale Herverdelings- en Finan-
cieringsstromen, Leuvense Economische Standpunten, nr. 14, 1979, 23 blz. 

2. P. VAN ROMPUY en P. VAN CAYSEELE, Raming van de Geregionaliseerde Lopen-
de Rekening van de Overheid in 1979, Leuvense Economische Standpunten, 
nr. 21, 1981, 16 blz. 

3. Gewestelijke Economische Raad van Vlaanderen, Regionalisering van de lo-
pende Ontvangsten en Uitgaven van de Overheid 1980-1982, Antwerpen, 1984, 
31 blz. 

4. P. VAN ROMPUY en A. KERVYN, Voorstellen voor de verdeling van economische 
bevoegdheden en voor de financiële middelen in het kader van een econo-
mische en monetaire unie, Studiecentrum voor de Hervorming van de Staat, 
Brussel, 1987, 250 blz. 

5. C. VANDERVEEREN, P. VAN ROMPUY, D. HEREMANS en E. HEYLEN, De Economische 
en Xonetaire Unie in de Belgische Staatshervorming, Juridische en Econo-
mische Aspecten, laklu, Antwerpen, 1987, 250 blz. 

6. P. VAN ROMPUY, Solidariteitsmechanismen in Federale Staten, Leuvense Eco-
nomische Standpunten, 1985, nr. 33, 35 blz. 

7. Commissie van de E.G., leport of the Study Croup on th_e lole of Public 
Finance in European Integration, II, Brussel, 1977, 517 blz. 

8. P. VAN ROMPUY, A. VERHEIRSTRAETEN en F. UYTTEBROUCK (m~m.v. J. PACOLET), 
legionalisering van de Overheidsontvangsten en -uitgaven en de Interre-
gionale Financiële Stromen 1975-1978, C.E.S., Leuven, 1980, 110 blz. 

9. Gewestelijke Economische Raad van Vlaanderen, legionalisering van de 
Uitgaven en Ontvangsten inzake Sociale Zekerheid, 1975-1981, Antwerpen, 
1983, 139 blz. 

10. P. VAN ROMPUY m.m.v. V. BILSEN, Xethodologische Aspecten van de legiona-
lisering van de Overheidsinkomsten en -uitgaven, 1975-1985, Leuven, 1988 
(te verschijnen). 

11. Gewestelijke Raad van Vlaanderen, op.cit., 1983, en : P. VAN RO!PUY, G. 
DE BRUYNE en D. ROBER, Regionale Prognose van de Sociale Zekerheid 198~-
1989, Leuven, C.E.S., 1985, 40 blz. 




