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1. INLEIDING 

Het proces van de staatshervorming in dit land wordt tot nog toe gekenmerkt 
door een drietal paradoxen. 

Vooreerst is een federale oplossing in eerste instantie voor de hand liggend 
voor niet-economische materies. In ons land heeft de eerste staatshervorming 
van 1980 reeds een sterk economisch cachet meegekregen. 

Verder gaat een federale ordening gewoonlijk gepaard met gezondere staatsfi
nancien. In ons land wordt federalisering in de ijskast gestopt door een 
centrum-rechtste regering om voorrang te kunnen geven aan een sanering van de 
staatsfinancien. Zij wordt weer uit de koelkast gehaald door een centrum
linkse regering, die een "politique du coeur" i.p.v. een "politique de ri
gueur" wil voeren. 

Tenslotte, op het ogenblik dat 1992 niet langer meer een jaartal is, maar een 
begrip is geworden, dat staat voor schaalvergroting en economische dimensie
verruiming, gaat men dit land ook economisch verder opsplitsen. 

Nochtans zijn in dit land ook deze paradoxen grotendeels slechts schijn. De 
economische klemtoon is er vnl. onder druk van het Zuiden van het land geko
men als middel om relatieve economische achteruitgang tegen te gaan. Het 
luidt dat men zelf de economische hefbomen van de macht in handen wil nemen. 
Ook de hernieuwde poging in 1988 is vnl. onder Vaalse druk tot stand gekomen, 
omdat Vlaanderen blijkbaar beter ingespeeld had op het nationale herstelbe
leid. De staatshervorming wordt dan ook veeleer een herverdelingsoperatie, 
kenmerkend voor de welvaartsstaat, dan een saneringsoperatie. 

De staatshervorming is tenslotte helemaal niet tegenstrijdig met de filosofie 
van 1992, zelfs indien het Europa van de regio's niet voor morgen is. 
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Bet probleem van de globale bevoegdheidsverdeling in een federale staat, en 
van de economische autonomie in het bijzonder, hebben de Leuvense economen 
reeds sedert tien jaar in tal van publikaties belicht 1 • De problematiek is 
derhalve niet nieuw. De bedoeling van deze bijdrage is weI deze opvattingen 
verder te toetsen aan een aantal recente ontwikkelingen, met name de verdere 
integratie van de Europese markt en van de beleidsruimten in het perspectief 
van 1992, evenals de nieuwe staatshervorming zoals vooropgezet in de rege
ringsverklaring van 1988. 

Daarbij wordt als voIgt tewerk gegaan. In een eerste punt wordt uitgegaan 
van een globale appreciatie van de staatshervorming van 1980 tot en met de 
nieuwe voorstellen van 1988. In een tweede punt wordt er stilgestaan bij de 
belangrijke problematiek van de economische en monetaire unie. Dan voIgt de 
vraag naar de effecten van 1992 op de beleidsruimten. In een laatste punt 
worden de verschillende bevoegdheden meer specifiek onder de loupe genomen in 
het licht van 1988 en 1992. 

2. SCHIJNFEDERALISIE OF REEEL FEDERALISIE ? 

Vooraleer tot een globale appreciatie van de opeenvolgende staatshervormingen 
te komen, is het niet onnuttig een aantal basisbeginselen uit de economische 
analyse voor een optimale bestuursordening in herinnering te brengen. 

2.1. Optimale bestuursorganisatie 

Een grot ere autonomie van de deelstaten wordt volledig ondersteund door ge
zonde economische beginselen m.b.t. een optimale bestuursorganisatie en te
yens door de aan de gang zijnde evolutie naar de postindustriele informatie
maatschappij. 
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In de informatiemaatschappij van de nabije toekomst vordt niet langer het 
fysische kapitaal, maar kennis d.v.z. menselijk kapitaal, de strategische 
factor in de economie. In deze context vaar veel informatie dient uitgevis
seld, vorden gedecentraliseerde netverkorganisaties veel doelmatiger dan de 
traditionele hierarchische organisaties, zoals reeds tot uiting komt in de 
organisatorische vernieuvingen in het bedrijfsleven onder de gedaanten van 
profit centers, intrapreneuren, verzelfstandiging van kleinere eenheden. Ook 
op het vlak van overheidsbestuur ligt een meer gedecentraliseerde beleidsvoe
ring ongetvijfeld in de lijn van de toekomstige evolutie. 

T.o.v. het centralistische model dient men het aloude "Subsidiariteitsbegin
sel" opnieuv te ontdekken. I.a.v. geef de bevoegdheden aan het laagste be
stuursniveau vaarop die taak efficient kan vorden uitgeoefend. De hogere 
overheid moet zich slechts inlaten met deze taken die niet efficient op een 
lager niveau kunnen uitgevoerd vorden. 

Optimale beleidsvoering veronderstelt vooreerst dat de taken vorden vaargeno
men door het bestuursniveau dat het grootste deel van de voordelen ervan ge
niet, en tegelijk het grootste deel van de kosten ervan draagt. I.a.v. kos
ten en baten moeten zoveel mogelijk samenvallen door de responsabilisering 
van het beleid. (Bet zgn. equivalentiebeginsel en profijtbeginsel). Dit is 
ook de kern van elke gezonde federale ordening. 

Een tveede beginsel van optimale beleidsorganisatie is van toepassing vanneer 
beleidsaangelegeheden vaarvoor verschillende beleidsniveau's bevoegd zijn on
derling raakpunten vertonen (geval van zgn. grensoverschrijdende of overzij
pelingseffecten, vaardoor kosten en baten niet langer samenvallen). In derge
lijke gevallen is in de eerste plaats een cooperatie (zgn. Bundestreue) aan
gevezen tussen de verschillende beleidsorganen. Pas vanneer deze raakpunten 
en grensoverschrijdende effecten te omvangrijk vorden moeten zij uitgeoefend 
vorden door een hoger bestuursniveau. De algemene conclusie hieruit is dat 
aIle bevoegdheden in principe aan de lagere niveaus behoren : lokale besturen 
en deelstatenj het nationale en Europese niveau kunnen zich enkel beroepen op 
(expliciet) toegevezen bevoegdheden. 
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Onderlinge raakpunten tussen bestuurlijke niveaus ZlJn gelukkig beperkt voor 
culturele, persoonsgebonden en plaatsgebonden aangelegenheden. De beperkte 
raakpunten kunnen dan veelal door cooperatie worden opgelost. Onderwijs, 
cultuur, gezondheidszorg, ruimtelijke ordening en zo meer behoren zonder meer 
tot de bevoegdheid van de deelstaten. Ook inzake economische materies zijn 
er niet onaanzienlijke mogelijkheden voor autonomie van de deelstaten, maar 
nopen de talrijke raakpunten binnen de Belgische economische en monetaire 
unie er toe een aantal overkoepelende bevoegdheden over te laten aan de na
tionale overheid. 

2.2. Begrotingsaandelen 

In tabel 1 worden de relatieve aandelen in de uitgaven van de globale over
heid van de centrale staat, al of niet inclusief de sociale zekerheid, van de 
deelgebieden en van de lokale overheid weergegeven. 

V66r de staatshervorming van 1980 was Belgie een zeer centralistische staat 
vergeleken met andere unitaire staten, vnl. te wijten aan lagere aandelen van 
de lokale overheid. Bet is niet onnuttig hierop te wijzen, omdat het probleem 
van de lokale overheid niet Minder gesteld blijft na de staatshervorming van 
1980. Boewel de voorstellen van 1988 een intentieverklaring bevatten om meer 
bevoegdheden aan lokale overheid toe te wijzen is er terzake geen enkel con
creet voorstel uitgewerkt. 

Na de staatshervorming van 1980 blijft Belgie in feite nog een zeer centra
listische staat met een centraal begrotingsaandeel boven dat van andere uni
taire staten. Vermits de Gewesten en Gerneenschappen over slechts een goede 
6 7. van de totale uitgavenbevoegdheden beschikken kan men hier hoogstens van 
schijnfederalisme gewagen. 

De cijfers voor de nieuwe staatshervorming 1988 zlJn uiteraard ramingen en 
blijven erg tentatief. De begrotingsaandelen slaan overigens op de defini
tieve fase, na 10 jaar te verwezenlijken, maar worden makkelijkheidshalve in 
begrotingscijfers van 1988 uitgedrukt. Bet aandeel van de deelgebieden blijkt 
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meer dan te verdrievoudigen. Ret blijft echter nog beneden het gemiddelde van 
andere federale staten. Overigens blijft het aandeel van de centrale over
heid in ons land subtantieel hoger dan in andere federale staten. De verkla
ringen daarvoor kunnen gevonden worden aan de hand van de cijfers in tabel 2. 

Tabel 1 Relatieve aandelen in uitgaven globale overheid (in procent) 

Centrale Sociale Deelge- Lokale Globale 
staat Zekerheid bieden overheid overheid 

BELGIE 

- Voor staat shervor-
ming 1980 

(cijfers 1980) 85,8 14,2 100 

- Na staatshervor-
ming 1980 48,2 35 6,2 10,6 100 

(cijfers 1988) 83,2 

- Na staatshervor-
ming 1988 -
Definitieve fase 32,8 35 21,6 10,6 100 

(cijfers 1988) 67,8 

FEDERALE STATEN 

(cijfers 1980) 55,2 27,8 17 100 

UNITAIRE STATEN 

(cijfers 1980) 74,8 25,2 100 

Bron V. IOESEN, J. VANNESTE, Fiscale Rervorming en Budgettaire Herorde-
ning, Economiseh en Sociaal Tijdschrift, vol. 41, nr. 4, 1987, bIz. 
491-522 en eigen berekeningen. 

OJ 
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Tabel 2 Relatief aandeel uitgaven deelgebieden in Rijksbegroting* 
(Som uitgaven Centrale Staat en Deelgebieden) 

Na staatshervorming 1980 
(cijfers 1988) 

(exclusief intrestlasten) 

Na staatshervorming 1988 
definitieve fase (cijfers 1988) 

(exclusief intrestlasten) 

Belgie 

9,5 7. 

(13 7.) 

32 7. 

(45 7.) 

* Inclusief tussenkomst financieringstekort sociale zekerheid en 
transfers naar lokale overheden. 

Vanneer eerst de lokale overheid (en ook sociale zekerheid) uit het beeld 
vordt uitgesloten, stijgt het aandeel na 1988 tot ongeveer een derde van de 
huidige Rijksbegroting. 

Corrigeert men vervolgens voor de intrestlasten in de Rijksbegroting, m.a.v. 
bekijkt men de niet-intrestuitgavenbegroting, dan stijgt het aandeel van de 
deelgebieden tot een substantiele 45 7. vergelijkbaar met andere federale lan
den. Bet hoeft niet te betekenen dat daarmee de ultieme stap gezet vordt. 
Daartoe dient verder de functionele opdeling van de begrotingsposten bekeken 
te vorden. 

2.3. Beoordelingscriteria 

Boevel bovenstaande cijfers over uitgavenvolumes voor de deelgebieden niet 
min zijn - zeker niet voor degenen die het overheidsmanna mogen rondstrooien 
- mag men zich daar toch niet op blindstaren om aIleen op die basis de nieuve 
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staatshervorming van 1988 te beoordelen. De kwantiteit van uitgavenbevoegd
heden is slechts een element temidden van andere elementen. De verschillende 
criteria worden daartoe op een rij gezet in bijgevoegd schema en ingevuld 
achtereenvolgens voor de staatshervorming van 1980 en 1988. 

Vooreerst wat betreft de techniek van de bevoegdheidstoewijzing werd in 1980 
slechts een liJ'st van bevoegdheden geexpliciteerd, met name de bevoegdheden 
die toegewezen werden aan de Gewesten en de Gemeenschappen. Ret logisch ge
volg is dat al de andere bevoegdheden, die niet toegewezen werden, de zgn. 
II res iduaire bevoegdheden ll uitmaken, die bij de centrale staat blijven. De 
overgehevelde bevoegdheden werden bovendien erg restrictiej geinterpreteerd 
door de Raad van State en het Arbitragehof. 

Zoals vroeger reeds geargumenteerd werd, belet nochtans niets de bevoegd
heidsverdeling om te keren en de residuaire bevoegdheid aan de Gewesten en 
Gemeenschappen toe te kennen 2 • Ret is de techniek die veelal in federale 
landen gevolgd wordt. Belgie vormt echter een eerder uniek voorbeeld van 
centrifugaal federalisme zodat een tussenoplossing met verschillende lijsten 
van bevoegdheden meer aangewezen lijkt. De regeringsvoorstellen van 1988 la
ten de mogelijkheid open die weg op te gaan. De kwantiteit bevoegdheden, erg 
beperkt in 1980, is in de voorstellen van 1988 ongetwijfeld ruim. Bij de kwa
litatieve regeling staan nochtans heel wat vraagtekens. 

In 1980 is men uitgegaan van het zgn. IIdogma van de exclusiviteit ll3 • Onge~ 

lukkig gevolg ervan is een krampachtige opsplitsing en versnippering in zgn. 
gedeelde exclusieve bevoegdheden. Ret was ingegeven door de bekommernis om 
de autonomie van Gewesten en Gemeenschappen zo goed mogelijk te garanderen en 
conflicten te vermijden. Ret knoopt aan bij de filosofie van nevengeschikt
heid van wet en decreet, d.w.z. een resolute afwijzing van elke hierarchie 
der normen. Ret werd vnl. ingegeven door de Vaalse vrees voor de Vlaamse 
meerderheid op nationaal vlak. Nochtans doet dergelijke aanpak heel wat an
dere problemen ontstaan, niet in het minst voor de economische en monetaire 
unie waarop verder uitvoeriger wordt teruggekomen. 



- BEVOEGDHEIDSTOEVIJZING 
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Ivantiteit 
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- FIN!NCIELE IIDDELEN 

Ivantiteit 
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Schema De staatshervorming van 1980 en 1988 

Staatshervorming 1980 

- Een lijsttoegevezen (+ impliciete be
voegdheden) : aIleen gevesten en gemeen
schappen 

- Residuaire bevoegdheid centrale staat 

- Zeer beperkt 

- Exclusieve bevoegdheden 
- Geen hH!rarchie der normen 
- Versnippering bevoegdheden 

- Geen expliciete erkenning EIU, tenzij 
ex post door !bitragehof 

- !fdvingbaarheid gebrekkig 

- Zeer beperkt 

- Financiele, geen fiscale verantvoor
delijkheid 

- Ruill 

Staatshervorming 1988 (definitieve fase) 

- Tvee lijsten toegevezen bevoegdheden 
(+ impliciete bevoegdheden) : centrale 
staat en gevesten en gemeenschappen 

- Residuaire bevoegdheid : deelgebieden 

- iuim 

- Behoud dogma exclusieve bevoegdheden 
- Geen hierarchie der normen 
- Intentie homogene bevoegdheidspakketten 

(de facto nog versnippering) 

- Erkenning EIU in de Vet (voor de Gevesten 
aIleen) niet in de Grondvet (?) 

- !fdvingbaarheidsregling niet volledig slui
tend 

- Ruimer, met gevaar overmatige schuldfinan
ciering 

- Financiele verantvoordelijkheid, te beperkte 
fiscale responsabilisering 

- luim 



9 

In de realiteit zijn de onderscheidene beleidsdomeinen niet zelden interde
pentent, zeker wanneer het economische materies betreft. Ret is dan ook 
grotendeels een illusie voorop te stellen dat door het toekennen van exclu
sieve bevoegdheden conf1icten zullen kunnen vermeden worden. Tal van inter
pretatieproblemen en bevoegdheidsconflicten die inmidde1s reeds zijn opgere
zen bevestigen dit. Ret kan slechts opgelost worden door een zekere hierar
chie van normen in te bouwen, waarbij de voorrang van de wet op het decreet 
in het kader van zgn. oneigenlijke concurrentiebevoegdheden beperkt wordt tot 
een raamwetgevingsbevoegdheid m.b.t. EIU aangelegenheden. 

In de regeringsvoorstel1en van 1988 wordt weI de intentie vooropgezt om te 
komen tot homogene bevoegdheidspakketten. Ret is echter zeer de vraag hoe men 
dit zal kunnen verwezenlijken wanneer men vasthoudt aan het dogma van de ex
clusieve bevoegdheid en van de nevengeschiktheid van wet en decreet. Dveri
gens blijkt reeds uit de meer concrete voorstellen m.b.t. tewerkstellingsbe
leid, exportbeleid, wetenschapsbeleid, verkeersbeleid, enz. dat men de facto 
dan toch gedwongen wordt deze bevoegdheden te versnipperen. 

Volledigheidshalve wordt er in het schema ook een globale appreciatie van de 
financiele middelenvoorziening aan toegevoegd. Deze is minstens even belang
rijk als de bevoegdheidsverde1ing. Zonder een adequate financiele middelen
voorziening loopt immers elke staatshervorming sne1 Manko Ret is vnl. bij 
gebrek aan financiele middelen dat de staatshervorming van 1980 de weg van de 
"hernationalisatie" is opgegaan. Bij de kwantiteit, kwaliteit en solidari
teit inzake financiele middelenvoorziening staan heel wat vraagtekens, zoals 
in een afzonderlijke bijdrage verder belicht wordt 4 • Roe dan ook is een ade
quate financiele middelenvoorziening, d.w.z. een ruime mate van financiele en 
fiscale responsabilisering een onmisbare pijler voor elke federale oplossing. 
Zoniet wordt zelfs een ideale bevoegdheidsverdeling grotendee1s waarde1oos. 

Tenslotte is het in elk geval een be1angrijk pluspunt dat de regeringsvoor
ste11en van 1988 ineens een andere aanpak en een verregaande stap in de rich
ting van een federale oplossing beogen. Door de a1 te behoedzame juridische 
aanpak in 1980, werd er tot nog toe onvoldoende gebruik gemaakt van de moge
lijkheden tot verdergaande federalisering. De staatshervorming van 1980 bood 

o 
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aldus geen goede basis voor een verdere aanvulling. In de politieke praktijk 
echter blijkt er toch in opeenvolgende fasen te zullen gewerkt worden. Een 
eerste fase zou zich dan toch beperken tot een broksgewijze aanvulling van 
1980 met aIle risico's vandien. 

3. VAT MET DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE ? 

3.1. Belang van de EMU 

De economische en monetaire unie (EMU) die het Belgisch economisch samenle
vingsverband uitmaakt, vormt een vanzelfsprekende realiteit, ingebed in het 
dagelijks economisch leven. Hoewel vaak als dusdanig niet onderkend vormt 
het de onmisbare bron van economische welvaartscreatie in ons land. De EMU 
is dan ook de spil voor het behoud van het Belgisch economisch samenlevings
verband. 

Het voortbestaan van de EIU hangt af van de verwezenlijking van de micro-eco
nomische en macro-economische convergentie, zoals sedert een tiental jaren 
werd aangetoond in verschillende Leuvense economische studies s . Deze conver
gentie veronderstelt de inachtname van een aantal minimale voorwaarden. In 
een gedecentraliseerde staatsstructuur (zoals ook geval is in andere federale 
landen) moeten deze spelregels van de EIU duidelijk geexpliciteerd worden en 
afdwingbaar gemaakt worden. Immers de noodzakelijke micro- en macro-econo
mische convergentie kan dan bedreigd worden door een uiteenlopend economisch 
beleid van de deelgebieden. 

Vanneer de deelgebieden hun autonome economische bevoegdheden gaan gebruiken 
om eigen bedrijven via subsidies, overheidsbestellingen enz. te bevoordelen, 
leidt dit tot concurrentievervalsing. Vanneer zij allerlei barrieres gaan 
opwerpen tegen de stroom van goederen en diensten vanuit andere deelgebie
den, is dit tegenstrijdig met de grondbeginselen van de economische unie die 
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een vrij verkeer van goederen en diensten veronderstelt. Op deze wijze wordt 
de Belgische markt opgesplitst en gaan de belangrijke welvaartsvoordelen van 
een eengemaakte markt teloor 6 • 

Inzake de financiele middelenvoorziening heeft een ongecontroleerde schuldfi
nanciering door de deelgebieden belangrijke repercussies op geldomloop, wis
selkoersen en rentevoeten. Ret kan de instandhouding van de monetaire eenheid 
in het gedrang brengen. Overigens bestaat het gevaar bij onvoldoende fiscale 
responsabilisering van de deelgebieden van een explosie op termijn van regio
nale overheidsschuld, die uiteindelijk toch zal afgewenteld worden op de na
tionale overheid die over de fiscale bevoegdheden beschikt7. 

Ret is van belang te onderkennen dat de EMU niet spontaan in stand gehouden 
wordt, maar bijkomend wetgevend werk vereist om de beginselen ervan te expli
citeren en afdwingbaar te maken. Immers het bestaande Belgische recht is 
terzake onvolledig omdat de nood aan het expliciteren van de beginselen van 
de EMU niet bestond in een unitaire staatsstructuur, waar de eenheid van het 
economisch beleid automatisch werd gegarandeerd. Een werkzame federale 
staatsordening mag zich niet beperken tot het louter opdelen en overhevelen 
van bestaande bevoegdheden van de unitaire staat. Ret moet evenzeer de zgn. 
"Bundestreue" bevorderen door expliciet een aantal mechanismen uit te werken 
die onontbeerlijk zijn voor de noodzakelijke cohesie. Op economisch vlak 
zijn daartoe de minimale spelregels van de EIU cruciaal voor de verdere wer
king van het economisch samenlevingsverband. 

Gegeven het centrifugale uitgangspunt van de Belgische Staatshervorming is 
het des te meer noodzakelijk de minimale voorwaarden van de BIU maximaal te 
waarborgen : eerst en vooral door de juridische vormgeving met het grondwet
telijk vastleggen van de algemene beginselen ervan, verder door de materiele 
uitwerking ervan verder gestalte te geven in een nationale raamwetgeving. 
Zoniet zullen de conflicten - reeds menigvuldig bij de beperkte staatshervor
ming van 1980 - zich verder opstapelen bij een verdergaande staatshervor
ming8. De noodzakelijke Bundestreue wordt overigens beter verzekerd door 

i I 
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duidelijke en klare spelregels vooraf te stellen, dan door een scheidsrech
terlijke of juridische uitspraak achteraf, nadat de aanslepende conflictmate
ries het politieke klimaat hebben vertroebeld. 

3.2. Juridische vormgeving 

Een formele vast legging van de algemene beginselen van de EMU in de Crondwet 
biedt de meeste waarborgen. Ret onderlijnt het grote belang van de EMU als 
spil van het economisch samenlevingsverband. Deze werkwijze vertoont een 
zekere analogie met de Europese Verdragsteksten terzake die ook primeren op 
de nationale wet. Vooral biedt het meer waarborgen dan een loutere vastleg
ging in een (bijzondere) wet. Vel dient de grondwet zich te beperken tot de 
algemene beginselen van de EMU. Ret komt aan de centrale overheid toe deze 
principes verder uit te werken bij wet. Bijkomend voordeel is dat de preci
seringen in de wet dan niet limitatief dienen opgevat t.o.v. de snel evolue
rende economische omstandigheden, wat weI het geval zou zijn indien de EMU 
aIleen bij wet zou worden vastgelegd. De algemene beginselen opgenomen in de 
grondwet geven dan uitdrukking aan fundamentele opvattingen die slechts traag 
evolueren, waarbij de concrete uitwerking mee kan evolueren met de veranderde 
opvattingen in de werkelijkheid. 

De bevoegdheid van de nationale wetgever m.b.t. de EIU dient dan opgevat als 
een beperkte (of oneigenlijke) concurrerende bevoegdheid in die zin dat de 
centrale overheid aIleen een algemene globale regeling (zgn. raamwetgeving) 
mag opstellen, welke dan een verdere precisering door de deelgebieden vergt 9 • 

Roewel er in beginsel weI moet naar gestreefd worden zoveel mogelijk exclu
sieve bevoegdheidspakketten af te lijnen, heeft men voor economische mate
ries, indien men de EMU wil vrijwaren, aIleen de keuze : 

- of weI aIle economische materies exclusief nationaal te houden 
- of weI via zgn. oneigenlijke concurrerende bevoegdheden een nationale raam-

wetgeving toe te laten die hierarchisch primeert op de decreten van de 
deelstaten. 
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Dergelijke a-priori juridische vormgeving valt te verkiezen boven de huidige 
ambigue toestand waar de facto toch concurrerende bevoegdheden zijn ingevoerd 
geworden m.b.t. economische materies. T.o.v. de gebruikelijke verticale ver
delingstechniek m.b.t. het dogma van de exclusieve bevoegdheden, kan hier ge
bruik gemaakt worden van een horizontale verdelingstechniek10 • Ook in de 
V.S.A. ("interstate commerce clause") en in het EuropeesGemeenschapsrecht 
wordt beroep gedaan op dergelijke concurrerende bevoegdheden, die tot op ze
kere hoogte een hierarchie van de normen invoert. Van belang is dat de recht
streekse afdwingbaarheid van het EIU kader erdoor verzekerd wordt. Overigens 
zou dergelijke voorrang ook van belang zijn als dwangmiddel op de deelgebie
den tot uitvoering van de E.G.-beslissingen, waarvoor de nationale overheid 
de internationaal publiekrechterlijke verantwoordelijkheid draagt. 

Tenslotte kan ook verwezen worden naar art. 72 van de Grondwet van de Duitse 
Bondsrepubliek. Bet betreffende artikel stelt dat de "Bund" kan optreden in
dien in welomschreven gevallen de noodzaak blijkt, o.m. indien de bondswetge
ving noodzakelijk is om de economische- en rechtseenheid, te verwezenlijken. 
Boewel er bij de centrifugale evolutie in Belgie minder gevaar be staat dat de 
autonomie van de deelstaten door dergelijke bepaling wordt in het gedrang ge
bracht, zouden er meer beperkende voorwaarden op het optreden van de Staat 
ingebouwd dienen te worden dan aIleen maar de verwijzing naar de economische 
eenheid. Daartoe dienen de beginselen van de EIU verder gepreciseerd en dient 
het optreden van de Staat m.b.t. de economische unie beperkt tot een raamwet
gevingsbevoegdheid. 

Door het opnemen in de Grondwet, i.p.v. in een (bijzondere) wet, wordt de af
dwingbaarheid van de EIU evenals de beperkingen op de nationale bevoegdheden 
terzake, eveneens beter verzekerd voor het ArbitragehoJ, dat dan tot grond
wettigheidscontrole zou overgaan. Bet toetsingsrecht van het Arbitragehof 
zou zich dan niet beperken tot zgn. bevoegdheidsoverschrijdingen, maar ook 
vernietigingsbevoegdheid wegens strijdigheid met hogere rechtsnormen (zoals 
EIU beginselen) omvatten. 

Naar analogie met de bepalingen van het onderwijs, zou beroep bij het Arbi
tragehof ook kunnen opengesteld worden (eventueel via speciale procedures) 
voor individuele gevallen wanneer b.v. administratieve handelingen van de 

o 
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deelgebieden de beginselen van de EIU zouden miskennen. Daarmee zou het tot 
nog toe weinig operationele onderscheid tussen zgn. bevoegdheidscon£licten en 
belangencon£licten opgeheven worden. Tevens zou vermeden worden dat zich, 
zoals in het recente verleden, tal van EIU con£licten opstapelen o£ op korte 
termijn geen oplossing krijgen. De geloo£waardigheid van de EIU beginselen 
wordt het best gediend door een e££ectieve a£dwingbaarheid ervan. Ret is dui
delijk dat het Arbitrageho£ in dergelijke gevallen niet kan terugvallen op 
louter juridische criteria, maar beroep dient te doen op economische crite
ria. ViI men vermijden dat het Arbitrageho£ uitglijdt op het gladde raakvlak 
tussen recht en economie - ngl. het meer te maken krijgt met EIU betwistingen 
- is er ongetwij£eld een inbreng van meer economische deskundigheid in het 
Arbitrageho£ vereist. 

Bij de huidige stand van zaken zijn de EMU principes niet ondubbelzinnig er
kend geworden. Ret Arbitrageho£ is terzake reeds rechtsvormend moeten optre
den door de principes van de EMU expliciet te stellen in het zgn. Vaalse wa
terdecreet 11 • 

Een eventuele erkenning van de EIU spelregels in een (bijzondere) wet bete
kent reeds een stap vooruit. Vergeleken met een opname in de Grondwet biedt 
het Minder stabiele waarborgen t.o.v. de evoluerende politieke meerderheden. 
Bovendien is de a£dwingbaarheid ervan slechts beperkt en op onrechtstreekse 
wijze mogelijk omwille van het behoud van het beginsel van nevengeschiktheid 
van wet t.o.v. het decreet. Decreten die ertegen ingaan kunnen achtera£ aan
gevochten en vernietigd worden door het Arbitrageho£ wegens bevoegdheidsover
schrijding. Voor administratieve beslissingen (b.v. inzake openbare aanbe
stedingen) ligt de a£dwingbaarheid heel wat moeilijker. Eventueel kan dit 
slechts na jaren voor de Raad van State worden gerealiseerd. Inmiddels zijn 
de gewraakte beslissingen reeds uitgevoerd. Een minimale eis is dat - indien 
het Arbitrageho£ terzake niet bevoegd zou zijn - er een alternatieve snelle 
procedure wordt ingebouwd b.v. via een bijzondere juridische instantie voor 
economische geschillen. Nochtans blijven dit slechts "second best" oplossin
gen. Inmiddels wordt er ruimte voor con£lictsto£ geschapen. De opstapeling 
en het aanslepen van dergelijke con£licten brengt een ne£aste politieke dyna
miek tussen de deelgebieden op gang waardoor de zgn. "Bundestreue" verder 
wordt aangetast. 
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Omwille van het levensgrote belang van het voortbestaan van dit land vereist 
de EIU dan ook een llfirst best ll regeling zoals in voorgaande punten uiteen
gezet werd. 

3.3. lateriele uitwerking 12 

Voor de Economische Unie betreft dit naar analogie met de Europese Verdragen, 
de inschrijving in de Grondwet van volgende principes : 

- verbod van economische discriminatie 
- vrij verkeer van goederen en diensten 
- vrij verkeer van personen (werknemers, vestigingsvoorwaarden andere beroe-

pen) 
- vrijwaring van de mededinging 
- vrij betalings- en kapitaalverkeer 

gevolgd door de bepaling dat terzake de nationale overheid een algemeen nor
matief kader uitwerkt tot vrijwaring van de EIU. 

In concreto dient de nationale overheid dan een algemeen normatief kader uit 
te werken m.b.t. : 

- het mededingingsbeleid 
steunverlening aan bedrijven in welke vorm ook 

- overheidsopdrachten 
- de industriele eigendom, het vennootschapsrecht, de consumentenbescher-

mingo 

Voor de vr'Jwaring van de monetaire eenheid is het aangewezen volgende prin
cipes op te nemen in de Grondwet 

het vrij betalings- en kapitaalverkeer (reeds opgenomen i.v.m. economische 
unie) 

- de eenheid van munt en van de muntpolitiek 

o 
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- de coordinatiebevoegdheid m.b.t. macro-economische implicaties van de eco
nomische beleidsinstrumenten v~n de deelgebieden 
(o.m. grenzen inzake schuldiinanciering, verplichting van gewone begroting 
in evenwicht voor deelgebieden). 

De nationale wetgever dient dit kader verder in concreto te preciseren, in 
zover hij zeli niet over de exclusieve bevoegdheid beschikt,b.v. regels in
zake schuldiinanciering, schuldbeheer, thesauriebeheer, kredietpolitiek. 
Verder dient aangestipt dat ook in Europees Gemeenschapsverband, en zelis op 
wereldvlak, de noodzaak van een grotere coordinatie van het macro-economisch 
beleid meer en meer wordt aangevoeld. 

Ook in de Duitse Bondsrepubliek laat art. 103, Par. 4 G.V. de mogelijkheid 
open de autonomie van de Lander inzake leningiinanciering te begrenzen, in
dien deze het macro-economisch evenwicht zou verstoren. 

4. ECONOIISCHE AUTONOIIE IN HET PERSPECTIEF VAN 1992 

In het licht van 1992 rijst onvermijdelijk de vraag oi economische autonomie 
voor de deelgebieden niet tegenstrijdig is met de economische dimensieverrui
ming die de eengemaakte Europese markt meebrengt. Daartegenover wordt hier 
verder geargumenteerd dat het perspectiei van 1992 zelis om verdere regiona
lisering vraagt teneinde onze economie te wapenen om zo goed mogelijk op de 
structurele veranderingen te kunnen inspelen. Overigens gaan de Europese 
eenheidsmarkt tegen 1992 en een gezonde Belgische staatshervorming uit van 
eenzelide basisiilosoiie. 

4.1. Basisiilosoiie van 1992 

Zeer kort geschetst beoogt het Vitboek interne markt 1992, dat de Europese 
eenheidsakte concretiseert, een nieuw economisch elan te geven door de tot
standkoming van een grote Europese thuismarkt. Daartoe dienen nog tal van 
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bestaande belemmeringen weggewerkt : meer bepaald materiele douanebarrieres 
moeten opgeheven, technische normen en indirecte fiscaliteit moeten geharmo
niseerd, de markt van overheidsbestellingen moet transparant gemaakt en open
gesteld, een echte gemeenschappelijke markt van diensten, in 't bijzonder van 
financiele dienstverlening moet tot stand gebracht, het kapitaalverkeer moet 
volledig vrijgemaakt worden ... dat alles tegen einde 1992 met behulp van een 
300 tal concrete en eerder heterogene voorstellen in het Vitboek. 

Interessant is vooral de aanpak die daarbij gevolgd wordt. Bet Europese ge
meenschapsniveau beperkt de harmonisatie tot een aantal minimumnormen vnl. 
inzake veiligheid, gezondheid, milieu enz. Verder geldt de "equivalentie
techniek" : d.w.z. dat de lidstaten elkaars normen wederzijds erkennen. In 
concreto, eigen nationale voorschriften die verschillend of stringenter zijn, 
kunnen niet ingeroepen worden om de invoer van goederen en diensten uit ande
re lidstaten tegen te gaan. Integendeel het spelen van een thuiswedstrijd 
wordt dan een handicap. Aldus krijgen wij een interessant en niet ongevaar
lijk experiment van competitie van wetgevingen en normen i.p.v. het traditio
nele en vaak nefaste monopolie van de Macht van elke lidstaat op zijn eigen 
grondgebied. Deze competitie zal uitwijzen welke reglementeringen het best 
zijn aangepast aan de markt-economische behoeften. Er komt een soort natuur
lijke selectie van normen, waaraan de lidstaten hun eigen normen zullen moe
ten aanpassen willen zij niet uit de markt weggeconcurreerd worden. 

Bovenstaande aanpak kan ook model staan voor onze economische staatshervor
mingo Bet nationale Belgische niveau zou dan via een raamwetgeving de mini
mumnormen bepalen die van belang zijn voor de Belgische EIU. Binnen dit ka
der wordt het beleid verder ingevuld, d.w.z. verder reglementair uitgewerkt 
en ook tenuitvoergelegd door de deelstaten. 

4.2. Uitdagingen voor het bedrijfsleven 

De verdere eenmaking van de grote Europese thuismarkt houdt een potentiele 
groei-impuls in voor de Europese economie van ongeveer 1 7. BNP jaarlijks. De 
grote vraag blijft hoe die welvaartsvoordelen zullen gespreid worden over 
lidstaten, regio's, sectoren, bedrijven, enz. De ontwikkelingen kunnen sterk 
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uiteenlopen en bepaalde regio's, sectoren en bedrijven met moeilijke aanpas
singsproblemen conironteren13 . 

Een meer analytisch inzicht kan verkregen worden wanneer de porteieuille aan 
bedrijisactiviteiten opgedeeld wordt volgens twee criteria : 

- de graad van standaardisatie van produkten 
- de grootte van de markt. 

De mogelijke combinaties van deze criteria leiden tot het onderscheiden van 
vier categorieen bedrijven14. 

Een eerste categorie, met beperkte markt en welnlg standaardisatie van pro
dukten, beantwoordt aan de zgn. 1.1.0. 's, vnl. in volgende sectoren : coniec
tie, hout, meubel, drukkerijen, bouw. let ongeveer 44,7 7. van de industriele 
tewerkstelling is dit de belangrijkste groep voor Vlaanderen. 

Aan de combinatie van een beperkte markt met gestandaardiseerde produkten be
antwoordt de tweede categorie van de zware industrie gekenmerkt door een 
technisch geintegreerde produktie vnl. in volgende sectoren : staal, scheeps
werven, glas, papier, enz •• let een aandeel van 6,5 7. is dit de minst be
langrijke voor Vlaanderen. 

Deze twee eerste categorieen zijn degene waar de internationalisering van de 
produktie zich nog minder heeit laten gevoelen. De twee volgende daarentegen 
worden gekenmerkt door ruime internationalisatie. De combinate van een ruime 
markt met weinig gestandaardiseerde produkten verklaart een derde categorie 
van zgn. internationale groepen gekenmerkt door iinanciele integratie, b.v. 
in iarmaceutica, telecommunicatie. let een aandeel van 27,7 7. zijn deze groe
pen relatiei goed vertegenwoordigd in Vlaanderen. 

Tenslotte is er als vierde categorie het geintegreerd aanbod, d.w.z. tech
nisch en iinancieel geintegreerd omwille van een ruime markt en sterk gestan
daardiseerde produkten. let 21,2 7. neemt deze een middenpositie in in Vlaan
deren, vnl. m.b.t. basischemie, autonijverheid, synthetische vezels, enz •••. 
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De effecten van de totstandkoming van de grote Europese thuismarkt op deze 
bedrijfsactiviteiten moeten onderscheiden worden in een afbouw van de be
scherming van bepaalde sectoren, en de marktverruiming die aIle sectoren en 
bedrijven zal treffen. 

In de eerste plaats zal de afbouw van bestaande handelsbelemmeringen en pro
tectiemaatregelen een aantal sectoren rechtstreeks treffen. In het bijzonder 
de zware industrie genoot tot nog toe van nationale steunmaatregelen en over
heidsbestellingen. De afbouw ervan en de toegenomen concurrentie zal hen 
drijven naar de categorie van het geintegreerd aanbod via samenwerking en fi
nanciele concentratie, eventueel niet zonder belangrijke herlokalisaties van 
produktie. Vlaanderen zal hierdoor slechts in beperkte mate getroffen worden. 
De harmonisatie van t.echnische normen zal ook de internationale groepen drij
yen in de richting van een meer geintegreerd aanbod tengevolge van technische 
integratie. 

Ten tweede wordt het hele industriele apparaat geconfronteerd met schaalver
groting van de markt. Bet betekent enerzijds meer mogelijkheden tot afzet in 
het buitenland, anderzijds meer concurrentie op de eigen binnenlandse markt. 
omwille van toegenomen prospectie- en commercialisatiekosten in een ruimere 
markt zullen de bedrijven naar meer financiele integratie gedreven worden, 
d.w.z. van categorie een en twee naar drie en vier. Voor Vlaanderen dat voor
al een I.I.o.-land is, zou het betekenen dat deze zich eventueel financieel 
dienen te integreren binnen internationale groepen. 

Nochtans dienen de I.I.o.'s verder onderscheiden te worden. Vooreerst is er 
een groep waarop 1992 weinig vat zal hebben. Bet zijn de I.I.o.'s die in een 
eerder gefragmenteerde marktstructuur opereren en zullen blijven opereren, 
gekenmerkt door,een zekere produkt- en clienteeldifferentiatie. Bet zijn de 
bedrijven die finale produkten leveren op de nabije lokale markten. Daarente
gen worden de I.I.o.'s die in een meer gespecialiseerde omgeving opereren weI 
voor grondige uitdagingen geplaatst. Bet betreft vnl. toeleveringsbedrijven 
die volgens specialisatie in zgn. "niches" opereren. Zowel hun industrie1e 

. ! o 
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als financiele basis zal dienen versterkt te worden willen zij de concurren
tiestrijd succesvol kunnen aangaan. Naast de noodzakelijke bewaking van onze 
concurrentiepositie inzake loonkosten, zal de technologische basis via meer 
investeringen in onderzoek en ontwikkeling dienen versterkt te worden. 

Tenslotte zal de dienstensector niet zozeer met technische integratie, als 
weI met financiele concentratie geconfronteerd worden binnenzgn. internatio
nale groepen. Vaak is het niet mogelijk diensten rechtstreeks te exporteren, 
maar moet men tot inplanting op vreemde markten overgaan via samenwerking, de 
oprichting van filialen, het nemen vanparticipaties. Dienstenbedrijven zul
len zich moeten inschakelen in transnationale netwerken van dienstverlenende 
bedrijven. Kleinere en financieel zwakkere ondernemingen zullen geen andere 
keuze hebben dan zich te laten opslorpen. Van belang is de troeven om als 
hoofdkwartier van deze dienstennetwerken te fungeren ten volle te benutten. 
De noodzakelijke aanpassingen zullen Minder de vorm aannemen van herlokali
saties, maar blijven toch substantieel vooral voor de tot nog toe beschermde 
sectoren1S • 

4.3. Beleidsimplicaties 

De uitdagingen van 1992 van het bedrijfsleven dienen zich verschillend aan in 
Vlaanderen en Vallonie. De cijfers iri tabel 3 illustreren dat de bedrijfs
structuren in het licht van 1992 uiteenlopen in de landsgedeelten. De aan
passingsproblemen liggen dan ook verschillend, zodat in het economisch beleid 
dat daarop inspeelt ook'verschillende klemtonen in de landsgedeelten dienen 
gelegd te worden. 

Opmerkelijk is het uiteenlopend gewicht van de zware industrie. Vallonie ligt 
hier zelfs ver boven het Europees gemiddelde. Bet is precies die categorie 
die geniet van steunmaatregelen, overheidsbestellingen en bijgevolg recht
streeks wordt getroffen door het feit dat deze na 1992 in een strenger keurs
lijf zullen gedwongen worden. Verder is het K.I.O.-aandeel in Vallonie be
perkt. Bovendien omvat het relatief meer toeleveringsbedrijven waarop de 
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Tabel 3 Bedrijfsstructuren in de industriele sector 

I. K.II.D. 

II. Zware Industrie 
III. Internationale 

groepen 
IV. Gelntegreerd 

aanbod 

7. aandeel industriele 
tewerkstelling 

Europa Vallonie Vlaanderen 

32,8 27,7 44,7 
11,8 33,4 6,4 

25,4 21,3 27,7 

30 17,7 21,2 

Bron IRES-BIPE en Eigen berekeningen 

Gemiddeld aantal werk
nemers per onderneming 

Europa Vallonie Vlaanderen 

98,6 89,4 11,4 
376,9 640,8 107,6 

217,5 132,7 23,4 

269,2 191,1 107,4 
o 
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impact van 1992 heel wat meer uitgesproken is. Tenslotte ligt de gemiddelde 
dimensie van de bedrijven, gemeten aan het gemiddeld aantal werknemers per 
onderneming, in Vlaanderen over heel de lijn lager vergeleken met de Vaalse 
en de Europese cijfers. 

De noodzakelijke aanpassingen en herstructureringen ZlJn in de eerste plaats 
een zaak van het bedrijfsleven, dat moet kunnen steunen op een gezonde econo
mische en financiele basis om de investeringen die daartoe vereist zijn aan 
te kunnen. Voor de overheid is hier een begeleidende taak weggelegd, met 
klemtonen die kunnen verschillen tussen de deelgebieden. Het betreft meer 
concreet de prospectie van buitenlandse investeringen, afzetbeleid en export
promotie, begeleiding van K.I.O.'s, impulsen aan onderzoek en ontwikkeling, 
in 't bijzonder voor K.I.O.'s om het produktengamma uit te breiden. 

Tegelijk evenwel worden door de grotere Europese integratie de economische 
beleidsruimten ingeperkt. 

In de eerste plaats worden macro-economische bevoegdheden uitgehold. Door de 
volledige liberalisatie van kapitaalverkeer wordt de autonomie van de mone
taire politiek verder ondermijnd, en wordt een co5rdinatie van het begro
tingsbeleid stringent. Verder dienen tal van aspect en van de fiscaliteit 
geharmoniseerd te worden. 

Ook op micro-economisch vlak wordt de beleidscontext gewijzigd. Bepaalde 
bevoegdheden tot vaststelling van het normatief kader van de economische ac
tiviteiten worden in het keurslijf van Europese minimumnormen gedrongen, an
dere zullen t.g.v. equivalentiebeginsel op Europees vlak weggeconcurreerd 
worden, zoniet worden de Belgische bedrijven weggeconcurreerd. 

De vereiste transparantie en openstelling van overheidsbestellingen tast een 
tot nog toe belangrijk instrument van industriepolitiek aan. De Europese su
pervisie op steunverlening aan het bedrijfsleven is de laatste jaren reeds 
stricter geworden, teneinde concurrentievervalsing te vermijden. In het pers
pectief van 1992 zal dit toezicht op de voorwaarden voor subsidieverlening 
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nog stringenter worden. Voor regionale hulp en onderzoek en ontwikkeling wor
den ruime marges vastgesteld, terwijl er inzake sectorspecifieke en bedrijfs
specifieke hulp strenger wordt opgetreden. Nochtans wordt er voor gepleit dat 
de Europese Commissie pas zou optreden vanaf bepaalde drempels, omdat pas dan 
de handel binnen de Europese Gemeenschap echt in het gedrang komt. Hulp aan 
K.'.O.'s zou dan meestal aan dit toezicht ontsnappen l8 • Onderzoek en ontwik
keling wordt door de Europese Gemeenschap zelf als een concurrerende of ge
dee Ide bevoegdheid opgevat, zoals blijkt uit de verschillende onderzoekspro
gramma's die zij zelf gelanceerd heeft. 

5. EUROPESE. NATIONALE. GEMEENSCHAPS- EN GEVESTBEVOEGDHEDEN 

Het verdergaande Europese integratieproces enerzijds, en de staatshervorming 
in Belgie anderzijds, leiden ertoe dat drie bestuursniveaus bevoegd worden 
inzake economische materies. Vooraleer deze economische bevoegdheidsverde
ling verder uit te tekenen en te toetsen aan de nieuwe voorstellen 1988, is 
het nuttig het geheel van de bevoegdheidsverdeling van 1980 en 1988 te ver
gelijken. 

5.1. Bevoegdheidsverdeling 1980 en 1988 in cijfers 

De nieuwe staatshervorming 1988 kan vooreerst geevalueerd worden aan de hand 
van een vergelijking van de uitgavenbevoegdheden van Gewesten en Gemeenschap
pen met de situatie na 1980 en met andere federale landen, zoals weergegeven 
in tabel 4. 

Bij de staatshervorming van 1980 werden vooreerst een aantal persoonsgebonden 
en culture Ie aangelegenheden naar de Gemeenschappen overgeheveld. Principieel 
werden cultuur en onderwijs, met uitzondering van alles wat het schoolpact 
raakt geregionaliseerd. let een begrotingsaandeel t.o.v. de Rijksuitgaven 

- ----------------
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van 9 7. viel dit weI erg mager uit. Inzake gezondheidsbeleid, bijstand aan 
personen enz., werden tal van uitzonderingen op de Gemeenschapsbevoegdheid 
gemaakt, met als voornaamste weI de sociale zekerheid. Bet aandeel beliep 
slechts 7 7., en zelfs maar 3 7. indien men het geheel van de sociale zeker
heidsuitgaven in rekening neemt. 

Aan de Gewesten werden in 1980 een aantal plaatsgebonden en economische ma
teries toegewezen. Ruimtelijke ordening, met aspecten van leefmilieu, land
inrichting, natuurbehoud, waterbeleid met de zwaar deficitaire sector van de 
huisvesting werden effectief overgeheveld, voor bijna 95 7. zoals blijkt uit 
de begrotingscijfers. Bet gevolg vas weI dat het sociale huisvestingsbeleid 
bijna geheel vleugellam werd gemaakt. Ook een aantal bevoegdheden inzake in
dustrieel-economische politiek, vnl. m.b.t. de gewestelijke economische ex
pansie werden geregionaliseerd, terwijl de macro-economische politiek bijna 
geheel een nationale aangelegenheid bleef. In budgettaire termen bleef het 
gewestelijk aandeel echter beperkt tot een goede 9 7. van het geheel van de 
economische uitgaven. 

De kritiek op de staatshervorming van 1980 sloeg dan vooral op het ontbreken 
van onderwijs bij de Gemeenschapsbevoegdheden. Ook de regionalisatie van 
volksgezondheid en sociale voorzieningen bleef substantieel beneden het ge
middelde van andere federale landen. Bij gebrek aan financiele middelen 

I 

greep er verder niet zelden een "hernationalisatie" van het economisch beleid 
plaats. Tegen deze gang van zaken werd o.m. in Leuvense economische studies 
geargumenteerd dat het overgrote dee I van de infrastructuuruitgaven konden 
geregionaliseerd worden, evenals het hele industriele-economische beleid mits 
het inbouwen van waterdichte garanties voor de EIU17. 

De nieuwe voorstellen anna 1988 - althans voor de definitieve fase - komen 
inzake uitgavenbevoegdheden ongetwijfeld in grote mate tegemoet aan voorgaan
de kritiek. Een versnelde uitvoering van de staatshervorming van 1980 wordt 
prioritair gesteld, en een belangrijk aantal nieuwe bevoegdheden worden aan 
de Gewesten en Gemeenschappen toegewezen. Veliswaar getuigt de opsomming 
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Tabel 4 Aandeel uitgaven deelgebieden in Rijksbegrotinga (ramingen op basis 
cijfers 1987-1988) 

Na staatshervor- Na staatshervor- Federale Lan-
ming 1980 ming 1988* den (D.B.R. )b 

1. Algemene openbare dien-
sten incl. openbare orde 12,5 ? 40 (45) 

2. Landsverdediging 0 0 0 ( 0) 

3. Onderwijs, onderzoek, 
cultuur, recreatie 9 85 80 (95) 

4. Sociale voorzieningen 
volksgezondheid 7 (3)** 9 (4)** 25 (15)** 

5. Huisvesting, ruimte-
lijke ordening 94 94 90 (85) 

6. Economische voorzienin-
gen landbouw, handel, 
nijverheid, verkeer en 
communicatie-infrastruc-
tuur 9,5 31,5 50 (40) 

* Ramingen vermits aantal cijfers over budg~ttaire implicaties ontbreken m.b.t. de 
verdere uitvoering staatshervorming 1980, de overheveling van openbare diensten, 
en het wetenschappelijk onderzoek. 

** Inclusief geheel de sociale zekerheid. 

a Rijksbegroting gedefinieerd als de som van de uitgaven van de centrale Staat en 
de Gewesten en Gemeenschappen. 

b Gemiddeld beeld, met cijfers Duitse Bondsrepubliek (DBR) tussen haakjes. 
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ervan niet van een systematische aanpak, maar eerder van politieke actual i
teitsbekommernissen. Aldus worden o.m. mede overgeheveld : de voogdij, de 
vertegenwoordiging bij internationale instellingen, de bescherming van het 
leefmilieu, lozingsvoorwaarden van het afvalwater, het opslaan van afval, de 
handelsreclame, de steun aan de pers. Budgettair belangrijker is de overheve
ling naar de Gewesten van het Gemeente- en Provinciefonds, hoewel het hier 
slechts een bevoegdheid tot het overdragen van middelen betreft. De uitein
delijke bestedingsbeslissingen komen aan de lagere besturen toe. Een grote 
brok vormt ongetwijfeld de overdracht van het onderwijs - dat reeds op natio
naal vlak was opgesplitst - naar de Gemeenschappen, zodat het begrotingsaan
deel oploopt tot 85 70. Ook inzake economische materies wordt een grote stap 
gezet met de regionalisatie van heel wat infrastructuuruitgaven en het indus
trieel-economisch beleid waarop in een volgend punt meer uitvoerig wordt in
gegaan. Budgettair blijft het aandeel nog enigszins beneden wat gangbaar is 
in andere federale landen. Ver~er ontbreekt ook nog opvallend een verdere 
gedeeltelijke regionalisatie van sommige sociale voorzieningen, zoals b.v. 
geneeskundige prestaties in de ziekteverzekering, waarmee zeer grote bedragen 
gemoeid zijn. 

5.2. Economische drietrapsverdeling 

Vooraleer de economische bevoegdheidsverdeling van 1988 verder te beoordelen, 
is het nuttig als referentiepunt een werkzaam economisch beleid met drie be
stuursniveaus te schetsen in het licht van 1992. 

Grosso-modo lijkt de volgende bevoegdheidsverdeling tussen het Europese, het 
Belgische en het deelstatelijke niveau het meest aangewezen. 

Vooreerst wordt de macro-economische politiek als voIgt opgedeeld 

De conceptie van de monetaire politiek wordt meer en meer een Europese aan
gelegenheid. De technische tenuitvoerlegging ervan blijft bij het Belgische 
nationale niveau, althans zolang de BF blijft bestaan en er geen volledige 
Europese monetaire eenmaking is gerealiseerd. 
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De co5rdinatie van de begrotingspolitiek geschiedt op Europees niveau. Verder 
zijn de staat en de deelstaten elk verantwoordelijk voor hun eigen begroting, 
d.w.z. voor uitgaven en fiscale inkomsten. Omwille van het grote belang van 
de Belgische monetaire eenheid dient de leningfinanciering door de nationale 
overheid onder controle gehouden te worden. 

De macro-economische aspecten van de tewerkstellingspolitiek hangen samen met 
de nationale bevoegdheden inzake monetaire, fiscale en begrotingspolitiek. 
De andere aspect en van de tewerkstellingspolitiek komen de deelstaten toe. 

Ret algemeen normatief kader waarbinnen de economische bedrijvigheid wordt 
uitgeoefend is eveneens een drietrapsaangelegenheid. 

De minimumnormen m.b.t. de Europese eenheidsmarkt komen aan de Europese Ge
meenschap toe. 

De nationale overheid is bevoegd voor de minimumnormen die van belang zijn 
voor de instandhouding van de Belgische economische unie. 

De andere normen komen aan de deelstaten toe. 

Voor de industrieel-economische politiek in het bijzonder zijn de normen 
m.b.t. loyale mededinging op de Europese markt een Europese verantwoordelijk
heid. Vanneer de loyale mededinging op de Belgische markt in het gedrang 
komt, zonder dat het de Europese eenheidsmarkt treft, is de Belgische natio
nale overheid bevoegd normen uit te vaardigen. De verdere invulling en uit
voering van de industrieel-economische politiek geschiedt door de deelstaten. 

Voor de wetenschapspolitiek zijn in principe de deelstaten bevoegd. Vanneer 
er raakpunten en schaalvoordelen zijn is co5peratie aangewezen. Deze kan door 
de nationale overheid gestimuleerd worden eventueel door te participeren in 
de financiering. Een gelijkaardige regeling geldt op Europees vlak. Volgens 
dezelfde principes kan ook de infrastructuurpolitiek aan de deelstaten toege
we zen worden. 

o 
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5.3. Economische bevoegdheden 1980 en 1988 

Volgende lijst van bevoegdheden werd in 1980 toegewezen aan de Gewesten 

1. regionalisatie van de exploitatievoorwaarden voor de natuurlijke rijkdom
men en de concessies. 

2. De gewestelijke planning en het openbaar industrieel initiatiei op gewes
telijk vlak. 

3. De gewestelijke aspect~n van de kredietpolitiek onveranderd de regels 
voorgeschreven door de nationale munt- en kredietpolitiek. 

4. De gewestelijke economische expansie. 
Bier wordt, weliswaar met een aantal beperkingen, toch een relatief be
langrijke bevoegdheid aan de gewesten toegewezen. Deze bevoegdheden slaan 
op de prospectie i.v.m. investeringen, het hulp bieden aan bedrijven in 
moeilijkheden, de hulp aan de toeristische nijverheid, enz. 

5. De gewestelijke aspecten van het energiebeleid. 

6. Tewerkstellingsbeleid. 
De arbeidsbemiddeling, de plaatsing van werklozen, de toepassing van de 
normen inzake tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten wordt aan 
de gewesten toegewezen. Inzake vorming en herscholing berusten zekere 
bevoegdheden bij de gemeenschappen. 

7. Toegepast wetenschappelijk onderzoek voor wat betreft de aangelegenheden 
waarvoor uitsluitend de gewesten bevoegd zijn. 

Niet aIleen op de juridische vormgeving, maar ook op de inhoudelijke uitwer
king van deze bevoegdheidsverdeling werd de afgelopen jaren heel wat kritiek 
geleverd18 • 

De regeringsvoorstellen 1988 komen - voor zover zij althansbekend zijn en 
wat de definitieve iase betreft - op talrijke punt en tegemoet aan de vroeger 
uitgebrachte kritiek. 

De bevoegdheidsverdeling inzake natuurlijke rijkdommen en energiebeleid ge
tuigde niet altijd van grote duidelijkheid en coherentie, en bepaalde aspec
ten konden ongetwijield verder geiederaliseerd worden. In de regeringsvoor
stellen wordt het energiebeleid behalve voor de aangelegenheden die wegens 
hun technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling behoeven 
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op nationaal vlak verder geregionaliseerd. De natuurlijke rijkdommen komen 
volledig onder de bevoegdheid van de Gewesten, met uitzondering van deze die 
gevonden worden in de territoriale wateren en het continentaal plat. Terwijl 
internationaal de eigendom van deze rijkdommen aan de aanliggende staten 
wordt toegekend, wordt dit recht uitdrukkelijk aan Vlaanderen onthouden. 

De verkaveling van het wetenschappelijk onderzoek in toegepast en fundamen
teel onderzoek werd tot nog toe als weinig operationeel ervaren. Daarom werd 
voorgesteld in beginsel het geheel van het wetenschappelijk onderzoek te re
gionaliseren. Vel werd er gepleit om ingeval van belangrijke schaalvoordelen 
of grensoverschrijdende effecten mechanismen van samenwerking uit te bouwen. 
De nationale overheid zou deze samenwerking dan kunnen stimuleren via bijko
Mende nationale financiering. De voorstellen die inmiddels ter tafel liggen 
gaan een eindweegs in die richting door de Gewesten, Gemeenschappen en de Na
tionale Overheid bevoegd te verklaren voor het wetenschappelijk onderzoek -
zonder onderscheid tussen fundamenteel en toegepast - m.b.t. de aangelegen
heden die tot hun bevoegdheid behoren. Door te voorzien in een verder ini
tiatiefrecht en financieringsmogelijkheden voor de nationale overheid wordt 
er nochtans afbreuk gedaan aan het beginsel van exclusieve bevoegdheden. Ret 
wordt enigszins weggemoffeld door deze als parallelle bevoegdheden i.p.v. als 
concurrerende bevoegdheden te kwalificeren. Of het tot een daadwerkelijke 
regionalisering van het wetenschappelijk onderzoek zal komen, zal afhangen 
van volgende ontwikkelingen. Vooreerst van de mate waarin initieel ook finan
ciele middelen voor wetenschappelijk onderzoek naar de Gewesten en Gemeen
schappen zullen overgeheveld worden. Verder van de algemene budgettaire 
ruimte waarover de Gewesten en Gemeenschappen in vergelijking tot de natio
nale overheid in de toekomst zullen beschikken. Zoals de ervaring na 1980 
leert, valt een hernationalisatie bij gebrek aan financiele middelen a-priori 
niet uit te sluiten. 

Gelijkaardige bemerkingen kunnen gemaakt worden bij het afzet- en uitvoerbe
leid. Ret wordt toegewezen aan de Gewesten, maar de nationale overheid be
houdt de bevoegdheid tot co5rdinatie, samenwerking en promotie op dit vlak. 
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In concreto blijft de nationale overheid beschikken over de bestaande instru
menten zoals leningen van staat tot staat, en instellingen zoals de BDBH, 
Compromex, Delcredere Dienst, Fonds voor Buitenlandse Handel, waarbij de 
Gewesten aIleen op een "betekenisvolle wijze" zullen betrokken worden. 

Tegen het nationaal houden van de infrastructuurpolitiek in 1980, in 't bij
zonder m.b.t. openbare werken, verkeer, communicatie enz. werd betoogd dat de 
regionalisatie ervan diende de regel te zijn, behoudens een aantal uitdrukke
lijk te bepalen uitzonderingen gebaseerd op schaalvoordelen en overzijpe
lingseffecten. In de regeringsvoorstellen voor de definitieve fase wordt er 
ongetwijfeld een zeer grote stap in die richting gezet, met echter een aantal 
budgettair belangrijke uitzonderingen zoals RTT, NIBS, Nationale Luchthaven, 
enz. De concrete uitwerking van deze operatie dreigt overigens geen eenvou
dige aangelegenheid te worden. De nieuwe samenwerkings- en overlegprocedures 
zullen er duchtig door op de proef gesteld worden. 

De voornaamste kritiek op de staatshervorming van 1980 bestond in de vaak 
willekeurige, onduidelijke en incoherente opsplitsing van het industrieel
economisch beleid met b.v. nationale en niet nationale sectoren, gewestelijl[ 
en niet-gewestelijk expansiebeleid enz. Gesteld werd dat geheel het indus
trieel-economisch beleid kon geregionaliseerd worden met uitzondering van wat 
raakt aan de vrijwaring van de EIU. De regeringsverklaring haakt hier op in 
waar zij voor de definitieve fase aan de Gewesten toewijst : -hel econo.i&ch 
beleid .el inachtne.ing van het alge.een nor.atief kader ler vrij.aring van 
de .onetaire eenheid in de econo.ische .nie-, Verder wordt gepreciseerd dat 
het de expansie-, innovatie- en herstructureringspolitiek, en het openbaar 
industrieel initiatief betreft. Tegelijk worden er een aantal uitzonderingen 
voorzien zoals het voortbestaan van de Nationale Investeringsmaatschappij. 

Een ernstiger probleem blijft de richting waarin het industrieel-economisch 
beleid gedrongen wordt. Bij gebrek aan fiscale bevoegdheden m.b.t. de ven
nootschapsbelasting, blijven de Gewesten op steunverlening in de vorm van 
subsidies aangewezen. Zij kunnen m.a.w. niet inspelen op de aan de gang zijn
de herorientatie van de steunverlening aan bedrijven via fiscale stimulansen 
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volgens het principe "back the winners". De regionalisering van de vennoot
schapsbelasting zou echter hoe dan ook geen eenvoudige aangelegenheid zijn. 
Op Europees vlak gaat men overigens de andere richting uit en rijst de vraag 
naar de harmonisatie van de vennootschapsbelasting in het licht van 1992. 
Een pragmatische uitweg zou er eventueel in bestaan aan de Gewesten toe te 
laten iiscale aitrekken aan bedrijven toe te kennen, maar deze dan aan te 
rekenen op de middelen die zij ontvangen van de nationale overheid19 • 

Verder blijit de iinanciering van de industriepolitiek een gevaarlijke weg 
opgaan in enkele andere regeringsvoorstellen. Er wordt opnieuw voorzien dat 
de "Staatswaarborg" voor gewestelijke industrieprojecten door de nationale 
overheid kan toegekend worden op vraag van de Gewesten. De staatswaarborg 
komt normalerwijze neer op een impliciete rentesubsidie, en zelis op een 
100 7. kapitaalpremie ex post ingeval van iaillissement. Hoewel het onder
scheid tussen nationale en gewestelijke sectoren wordt aigeschait, zouden er 
op deze wijze langs een achterpoort nieuwe nationale sectoren en nationale 
bedrijven kunnen ontstaan. Hoe dan ook laat deze regeling de poort open voor 
niet ongevaarlijke ontwikkelingen. Overigens vormt de staatswaarborg het in
strument bij uitstek van de gewestelijke aspecten van het kredietbeleid dat 
reeds opgenomen was in de wet van 1980. De voorstellen anna 1988 bevatten 
als verdere precisering dat dit de oprichting en het beheer van gewestelijke 
openbare kredietinstellingen inhoudt. Vat dit verder kan omvatten in het 
licht van de beperkingen van de EMU en van de integratie van de iinanciele 
ruimten tegen 1992, is - buiten de regering - niemand duidelijk. 

Op het be lang van een algemeen normatiej kader dat onvoldoende terug te vin
den was in de staatshervorming van 1980 werd reeds uitvoerig ingegaan. Ge
steld werd dat er maximale waarborgen voor de minimale voorwaarden van de EIU 
dienden ingebouwd te worden. In recente regeringsvoorstellen gaat - weliswaar 
in extremis - heel wat aandacht naar de precisering van die voorwaarden in 
een bijzondere wet m.b.t. het mededingingsbeleid, de maxima voor steunverle
ning aan bedrijven, de overheidsopdrachten, de industriele eigendom, het ven
nootschapsrecht, de consumentenbescherming enz. Zelis geheel de Bociale ze
kerheid wordt - ten onrechte zeker voor wat onderdelen ervan zoals geneeskun
dige prestaties betreit - als onderdeel van het EMU kader opgenomen. Hoewel 
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de mogelijkheid wordt opengelaten de EIU beginselen in een definitieve fase 
in te schrijven in de Grondwet blijft het bevreemdend dat dit niet van meet 
af aan kan voor dergelijke cruciale materie. De EIU waarborgen worden blijk
baar ondergeschikt gemaakt aan korte termijn politieke imperatieven en afhan
kelijk van het risico van eventuele politieke verwikkelingen in de verdere 
fasen. Hoe dan ook heeft dit tot onmiddellijk gevolg dat het EIU kader aIleen 
van toepassing is op de Gewesten. Nochtans kunnen ook de Gemeenschappen, bij
voorbeeld in de met het onderwijs verbonden overheidsbestellingen, afbreuk 
doen aan de marktintegratie. De bevoegdheidsverdelende techniek waarbij ener
zijds wordt uitgegaan van exclusieve bevoegdheden, maar anderzijds de facto 
toch oneigenlijke concurrerende bevoegdheden m.b.t. de EIU worden ingevoerd, 
wekt verwarring en mogelijke conflicten in de hand. Het gevolg is tevens dat 
de afdwingbaarheid van het EIU kader in het gedrang kan komen. 

6. BESLUlT 

let een ruime overheveling van bevoegdheidsmateries naar de Gewesten en Ge
meenschappen kan met de voorliggende staatshervorming van 1988 ongetwijfeld 
een grote stap worden gezet naar een federale ordening van ons land. Bij de 
inhoudelijke opdeling van de bevoegdheden tussen de verschillende bestuurs
niveaus blijkt men ook in niet geringe mate rekening te houden met de kritiek 
die de afgelopen jaren op de tekortkomingen van de staatshervorming van 1980 
o.m. in tal van Leuvense economische studies is geformuleerd geworden. Tal 
van bepalingen in de recente regeringsvoorstellen worden er rechtstreeks door 
geinspireerd. De geplande economische bevoegdheidsoverheveling komt verder 
grotendeels tegemoet aan de nieuwe eisen die zullen gesteld worden aan de 
economische politiek in het licht van de de Europese integratie eind 1992. 

Hoewel zij inhoudelijk een heel eind in de goede richting gaat, blijft de ge
plande bevoegdheidsverdeling nochtans tekort schieten op het vlak van de 
vormgeving, zowel juridisch als economisch bekeken. Nochtans is die vormge
ving cruciaal voor de coherentie en de samenhang die een goede afloop van het 
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hervormingsproces moet waarborgen en niet in het minst voor de Bundestreue, 
die een onontbeerlijk element is voor een goedwerkende federale ordening. 
len blijft vasthouden aan het dogma van de exclusieve bevoegdheden die elke 
hierarchie der normen uitsluit. De vraag rijst hoe men op die wijze er zal 
kunnen in slagen de economische unie en monetaire eenheid in dit land in 
stand te houden. Integendeel de minimale voorwaarden van de EIU dienen maxi
maal gewaarborgd te worden. Dit is niet het geval zolang de algemene begin
selen van de EIU niet in de Grondwet worden opgenomen, en er geen afdwingbare 
conflictenregeling wordt uitgewerkt die volledig sluitend is. Paradoxaal ge
noeg, va It het precies omwille van deze verkeerde vormgeving te vrezen dat de 
overdracht van residuaire bevoegdhheden, zoals voorzien voor de definitieve 
fase, niet zal kunnen tot stand gebracht worden uit vrees de EIU daardoor 
verder te ondermijnen. De overheveling van de residuaire bevoegdheden vormt 
nochtans het onmisbare sluitstuk van een goede federale ordening, die eens te 
meer onvoltooid dreigt te blijven met aIle negatieve implicaties vandien. 

Hoewel voor een kritische analyse van de financiele aspect en van de staats
hervorming van 1988 naar een andere bijdrage wordt verwezen, is het niet on
nuttig eraan te herinneren dat een uiteindelijk oordeel over de bevoegdheids
verdeling staat of valt met de wijze van financiele middelenvoorziening. Een 
goed gebruik van autonome bevoegdhedendoor Gewesten en Gemeenschappen kan 
slechts gewaarborgd worden door een overeenkomstige financiele en fiscale 
responsabilisering. Vordt aan deze responsabiliseringseis niet voldaan, dan 
wordt zelfs een ideale bevoegdheidsverdeling grotendeels waardeloos. 

let de kritiek op de bevoegdheidsverdelende techniek en de financiele midde
lenvoorziening belandt men onvermijdelijk bij de politieke knelpunten die de 
staatshervorming in dit land van meetaf aan hebben gehypothekeerd. In het 
zuiden van het ~and wordt totnogtoe aIle hierarchie der normen afgewezen om
dat zij het optreden van de Vlaamse meerderheid op nationaal vlak zou beli
chamen. len is weI voorstander van de monetaire eenheid in zover zij de fi
nanciele stromen en de eraan verbonden solidariteit vergemakkelijkt. Daaren
tegen loopt men heel wat minder warm voor de economische unie, die marktver
valsende overheidsinterventies moet beknotten. 
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De toevlucht opnieuw in 1988 tot een moeizame procedure van hervorming in een 
drietal fasen lijkt grotendeels een afspiegeling van bovenstaande politieke 
moeilijkheden. Een definitief oordeel over de economische aspecten van de 
staatshervorming is uiteraard voorbarig zolang de concrete voorstellen voor 
de volgende fasen niet ter tafel liggen en door het parlement niet zijn goed
gekeurd. Inmiddels blijft de vraag of de politieke evenwichten en compromis
sen die daarbij moeten nagestreefd worden, uiteindelijk weI een voldoende co
he rente en stabiele staatsordening vermogen tot stand te brengen. 
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