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Regionale schuld, risicopremies & 
kredietratings. 

Enkele beleidsimplicaties voor Vlaanderen 

Van Hecke, A., Smedts, J. en Heremans, D. 1 

Bij een meer autonome financiële middelenvoorziening voor regionale en subcentrale 

overheden blijft decentralisatie van schuld een complexe aangelegenheid (zie Heremans, D en 

Van Hecke, A., 2010)2. Een veel geuit bezwaar is dat er heel wat vraagtekens dienen geplaatst 

te worden bij de financieringskost en kredietwaardigheid van subcentrale overheidsschuld. 

De “stylized facts” wijzen gewoonlijk op een hogere kredietwaardigheid op centraal niveau 

vergeleken met het regionaal bestuursniveau, met als keerzijde hogere ontleningskosten voor 

de subcentrale/lagere overheden. Toch blijkt dat niet altijd het geval het zijn: sommige 

deelstaten genieten (periodisch) van lagere rentekosten dan centrale overheden, en 

Vlaanderen bv. heeft een betere kredietrating dan de Belgische federale overheid.  

De bedoeling van dit onderzoek is dan:  

(1) Deze vaststellingen verder te verklaren door analytisch en empirisch onderzoek naar de 

determinanten van de rente op regionale schulduitgiften; 

(2) De criteria voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van regionale 

overheidsschuld via de kredietratings van (niet onbetwiste) ratingagentschappen verder 

door te  lichten; 

(3) Daaruit ook verdere beleidsimplicaties af te leiden voor de Belgische 

staatshervormingscontext, en meer bepaald voor de regionale risicopremies en 

kredietratings voor Vlaanderen. 

Tenslotte, ook naar aanleiding van de Euro-overheidsschuldencrisis zijn betere inzichten in deze 

zogenaamde “multi-level sovereign debt” verhoudingen van groot belang geworden. (zie 

Heremans, D. en Van Hecke, A., 2012)3. 

                                                           
1
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van de Staatsschuld in de Staatshervorming”, Vives beleidspaper 12. 
3  Heremans, D. en Van Hecke, A. (2012), “Market-disturbing sovereign debt spillovers in the Eurozone”, 
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Determinanten van regionale rentevoeten 

Samengevat is de rente op regionale schulduitgiften afhankelijk van het algemene rentepeil, 

van specifieke kredietrisicopremies op overheidsschuld, en van specifieke liquiditeitspremies 

samenhangend met het financieel schuldbeheer. 

De recente euro-schuldencrisis heeft overigens deze specifieke risicopremies opnieuw op de 

voorgrond gebracht. Meer bepaald is gebleken dat liquiditeitsrisico’s m.b.t. herfinanciering van 

schuld (zgn. roll-over risico’s) ook de solvabiliteit d.w.z. de kredietrisico’s kunnen aantasten. 

Traditioneel hangen overheidsrisicopremies samen met budgettaire performantie van de 

betrokken overheid, d.w.z. begrotingssaldo en hoogte van de uitstaande schuld. Door hogere 

risicopremies te vereisen, d.w.z. de financieringskosten op te drijven bij ontsporende 

begrotingstekorten en oplopende schuld, worden de financiële markten geacht disciplinerend 

te werken (zgn. marktdiscipline van hogere risicopremie) op het gedrag van de betrokken 

overheden. 

In een institutionele context met verschillende overheidsniveaus echter (zoals ook het geval is 

binnen de Eurozone, waarbij de lidstaten als regio’s binnen een muntunie kunnen beschouwd 

worden) wordt deze marktdiscipline echter doorkruist door zgn. “externe” effecten. Er ontstaan 

horizontale en verticale “spill-over” effecten (afwentelingseffecten) tussen de verschillende 

overheden van hun budgettair- en schuldgedrag. Deze zijn het meest uitgesproken wanneer er 

zgn. (impliciete of expliciete) bail-out verwachtingen zijn, waarbij de ene (hogere) overheid de 

andere (lagere) overheid ter hulp snelt om een kredietfaling te voorkomen. 

Bijgevolg is het financieel-institutioneel kader van groot belang ter bepaling van regionale 

rentevoeten. Meer regionale fiscale autonomie en regels die het ontleningsgedrag beperken 

drukken regionale risicopremies, terwijl meer dotatiefinanciering het omgekeerde effect heeft, 

zoals ook bevestigd wordt in een tot nog toe beperkt aantal empirische studies.  

Empirisch onderzoek naar regionale risicopremies 

Bij eigen empirisch onderzoek naar “interest-spreads”voor regionale en lokale overheden voor 

29 Europese landen, blijken deze vooral bepaald te worden door begrotingsperformantie en  

nog meer uitgesproken door het institutioneel kader.  

Een beter netto begrotingssaldo doet intrestvoeten en “intrest-spreads” ten overstaan van de 

centrale overheden afnemen, dit zowel bij de regionale als bij de lokale overheden. In dit 

opzicht blijkt er “marktdiscipline “ aan het werk voor regionale en lokale overheden.  



Meer decentralisatie van bevoegdheden naar regionaal en ook lokaal vlak heeft een gunstig 

effect op de financieringskost van hun overheidsschuld. Wanneer echter hun budgettaire 

afhankelijkheid via dotatie financiering toeneemt, doet dit de financieringskosten van hun 

schuld toenemen.  

Vastgesteld wordt tenslotte dat niet zelden de gemiddelde (impliciete) rentevoeten voor 

subcentrale overheden lager uitvallen dan voor de centrale overheid. Dit vraagt verder 

onderzoek naar liquiditeitsrisico’s (looptijden en herfinancieringsrisico’s). 

Kredietratings van regionale schuld 

Overheidskredietrisico’s die bepalend zijn voor de regionale rentes worden ook, veelal eerder 

op basis van kwalitatieve vergelijkingen, relatief ingeschat door kredietrating agentschappen. 

Hoewel op dit ogenblik verre van onbetwist, zijn de ratings van de overheidsschuldrisico’s een 

steeds grotere rol gaan spelen.  

De criteria die rating agencies zoals Standard & Poor’s, Moody’s, en Fitch hanteren, verwijzen 

grosso-modo naar dezelfde determinanten die werden teruggevonden bij de empirische studie 

van regionale rentevoeten: economische omgeving, financiële en budgettaire performantie en 

institutioneel-financieel kader. Daaraan dienen de financieringsrisico’s, die recent sedert de 

financiële crisis veel aandacht krijgen, te worden toegevoegd. Ten overstaan van de a-priori 

wegingen door de rating agencies volgt uit empirische studies ex post wel een substantieel  

groter gewicht voor het institutioneel-financieel kader. 

De meest recente ratings van Standard & Poor’s geven België, Vlaanderen en het Brussels 

Gewest eenzelfde AA rating mee. De herziene rating einde 2011 van Moody’s blijft de 

kredietwaardigheid van Vlaanderen met Aa2 hoger inschatten, dan de Aa3 voor België en de 

Franse Gemeenschap, terwijl het Waals Gewest met A1 de laagste rating heeft. 

In vergelijking met de Belgische overheden, liggen de ratings van de Duitse overheden hoger, 

met minder onderlinge verschillen (dispersie), waarbij twee Länder de federale overheid 

evenaren. In Spanje met gemiddeld lagere ratings en heel wat meer dispersie, is het zelfs zo dat 

het merendeel van de regio’s een hogere rating heeft dan de centrale overheid.  

Hoewel de verschillende ratingagentschappen veelal tot gelijkaardige inschattingen van de 

kredietwaardigheid komen, blijven de ratings voor Vlaanderen vaak uiteenlopen tussen 

Moody’s & Standard & Poor’s.  Mogelijke verklaringen zijn o.m. dat:  

- S&P’s het institutioneel-financieel kader meer prominent in de analyse betrekt dan 

Moody’s  



- S&P’s de kredietwaardigheid van de centrale Belgische overheid als bovengrens voor de 

rating van de regionale overheid stelt, wat niet het geval is voor Moody’s 

- Moody’s ook veel belang hecht aan de waarschijnlijkheid van eventuele financiële hulp 

vanwege de federale overheid bij regionale budgettaire problemen (zgn. bail-out die 

onder meer aan de basis lag van de Lambermont herziening van de financieringswet) 

Uit Moody’s meest recente score-card (BCA) volgt overigens ook dat Vlaanderen beter zou 

kunnen scoren in geval van o.m. meer eigen fiscale middelen voorziening, ruimere thesaurie 

voorziening en betere schuldstructuur en -beheer. 

Financieel schuldbeheer 

Looptijdstructuur (kort/lang), rentestructuur (vast/vlottend), samenstelling van houderschap en 

schuldinstrumenten, vervaldagenkalender (roll-over) enz. zijn medebepalend voor de 

financieringskost van de schuld. De harde les uit de recente overheidsschuldencrisis is echter 

dat de financieringsbehoefte van de overheid niet alleen op een kostenefficiënte wijze, maar 

ook op een risicobeperkende wijze moet gedekt worden. De financiële crisis vraagt meer 

aandacht voor de stabiliteit van de schuld en een beter integratie van risicomanagement in het 

schuldbeheer.  

Deze laatste bekommernis lijkt vooralsnog niet te primeren in Vlaanderen, met o.m. een 

kortere looptijdstructuur van de schuld en lagere financieringskost eraan verbonden. Een en 

ander kan wel te wijten zijn aan wettelijke beperkingen op (openbare) regionale schulduitgiften 

(art. 49 §2 Bijzondere financieringswet), en valt mogelijk ook te verklaren door het 

institutioneel financieringskader dat bail-out verwachtingen door de federale overheid voedt. 

Hoewel de informatieverstrekking ter zake aan optimalisering toe is, belet dit niet dat er bij 

vergelijking met de andere regionale overheden reeds merkelijke verschillen qua schuldbeheer 

te noteren vallen. Hoe dan ook noopt de drastisch gewijzigde financiële context m.b.t. 

soevereine risico’s tot een betere integratie van risicomanagement in het financieel 

schuldbeheer via het opstellen van strategische objectieven, en het uittekenen van een 

efficiënt kader voor risicobeheer. 

Nieuwe staatshervorming  

Tenslotte rijst de vraag naar de mogelijke impact van een nieuwe staatshervorming (zgn. 

Vlinderakkoord) en van een Nieuwe Bijzondere Financieringswet in het bijzonder gegeven het 

hoger gedocumenteerde belang van het institutioneel-financieel kader voor regionale 

rentevoeten, risicopremies en ratings. 



Grote effecten dienen hier niet verwacht te worden, gegeven dat de voorstellen geen 

grootschalige verschuivingen in dit institutioneel-financieel kader inhouden. Toch zijn er een 

aantal aspecten zoals de grotere bevoegdheidsdecentralisatie, meer fiscale autonomie en 

flexibiliteit die een eerder gunstig effect kunnen uitoefenen op regionale rentevoeten, 

overheidsrisicopremies en op de ratings van de kredietwaardigheid door 

kredietratingagentschappen. 

Een tegengesteld effect zou evenwel kunnen voortvloeien uit de toekomstige budgettaire 

performantie van Gewesten en Gemeenschappen. Deze zou onder druk kunnen komen door de 

saneringslast die in het kader van de nieuwe bevoegdheden wordt doorgeschoven, hoewel de 

onmiddellijke effecten toch sterk uitgevlakt worden door de (ruim) voorziene 

overgangsmechanismen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


