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Edities Algemeen

Debat over fiscale autonomie is niet typisch Vlaams
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Volgens de Zwitser Dumeni Columberg zal België tweetalig zijn of niet (waar hebben we zoiets nog gehoord?). Door de problemen in dit land te reduceren tot de taalstrijd blijft de rapporteur van de Raad van Europa blind voor de socio-economische verschillen tussen de beide landsgedeelten die door de culturele en linguïstische verscheidenheid hoogstens nog geaccentueerd worden. Het bewijs dat datgene wat aan de orde van de dag is in België niet alleen te maken heeft met taalperikelen, wordt geleverd wanneer men even de moeite doet om over de grens te kijken.

De eis van fiscale autonomie of meer doorzichtigheid in de transfers lijkt misschien typisch Vlaams of etno-nationalistisch, maar is het niet. Hij is ook niet enkel ingegeven door de zorg om de culturele identiteit. Ook in de Bondsrepubliek Duitsland weerklinkt de eis de laatste maanden steeds luider vanwege die Länder of deelstaten die door het systeem van de Länderfinanzausgleich heel wat moeten ophoesten voor hun zwakke broertjes. Niettemin is de Bondsrepubliek vergeleken met België cultureel en linguïstisch gezien een homogeen land (afgezien van de Deense en Sorbische minderheden die zich met behoud van hun culturele identiteit goed geïntegreerd hebben). Eventuele verschillen tussen Noord en Zuid, West en Oost hebben in Duitsland vooral te maken met dialect, mentaliteit, geschiedenis, maar wegen niet zo zwaar door als in België dat op de breuklijn van de Germaanse en Latijnse wereld ligt.

Toch duiken ook tussen Rijn en Oder gelijkaardige problemen op als in ons koninkrijk aan de Noordzee. Dat heeft te maken met de onderscheiden economische ontwikkeling van de Noord-Duitse en Zuid-Duitse deelstaten. Tot 1990 konden verschillen tussen de deelstaten nog vrij moeiteloos uitgevlakt worden. De toetreding van vijf nieuwe, maar economisch zwakke Länder tot de Bondsrepubliek in datzelfde jaar tengevolge van het verdwijnen van de DDR stelde het systeem dat voorziet in een grondwettelijk voorgeschreven 'gelijkwaardigheid van de levensomstandigheden', zwaar op de proef. Nu zijn het nog maar vijf van de zestien deelstaten die betalen, onder andere Beieren en Baden-Württemberg, terwijl de andere steun ontvangen.

De beide Zuid-Duitse Länder hebben de discussie aangezwengeld. Het gaat vooral om de vraag hoe het verder moet met het Duitse federalisme. In het huidige systeem is er sprake van een coöperatief federalisme waarbij de deelstaten weliswaar weinig eigen bevoegdheden hebben, maar via de Bondsraad, de deelstatenkamer van het parlement, heel wat invloed kunnen uitoefenen op de federale politiek. Dat is onlangs weer eens gebleken toen de plannen van de christen-democratisch-liberale bondsregering voor een grootscheepse belastinghervorming door de Bondsraad met zijn vooral sociaal-democratisch geregeerde Länder afgeschoten werden. De voorstanders van een eerder concurrentieel geïnspireerd federalisme, een 'Konkurrenzföderalismus', verhopen van een eigen belastingrecht voor de Länder en een doorzichtiger transfersysteem respectievelijk meer fiscale discipline en een meer stimulerende werking op de andere deelstaten in de vorm van meer investeringen in plaats van consumptieve uitgaven. Deze vorm van federalisme, die een groot aantal Vlamingen als muziek in de oren klinkt, zou voor Duitsland betekenen dat de federale overheid zich uit een gedeelte van de wetgeving terugtrekt ten voordele van de Länder, terwijl deze grotendeels aan hun inspraakrecht in de federale politiek via de Bondsraad verzaken.

Tijdens een door de Bondsraad in het Beierse Kloster Seeon georganiseerde conferentie naar aanleiding van het vijftigjarig jubileum van de 'Herrenchiemseer Verfassungskonvent' werd aan een aantal buitenlandse gastsprekers uit staten met een federale structuur, onder wie ondergetekende, de vraag voorgelegd of ze het Duitse federalisme al dan niet als een model beschouwden. Misschien had de vraag ook kunnen luiden of de Bondsrepubliek niet kon leren van buitenlandse modellen? In ieder geval is België Duitsland al een heel eind voorgegaan op de weg naar een concurrentieel federalisme; het heeft meer exclusieve bevoegdheden en bezit geen orgaan zoals de Bondsraad met de daaraan verbonden inspraak in federale belangen. Maar in België zien we nu reeds die tendens scherper naar voren treden die zich ook in Duitsland zou manifesteren, mochten de Länder over meer fiscale autonomie beschikken, namelijk een uiteendrijven van de landsgedeelten.

Zonder een structureel gewaarborgde solidariteit zou er in Duitsland binnen afzienbare tijd een einde komen aan de 'eenvormigheid van de levensomstandigheden'. De vraag is ook of vele Länder zich fiscale autonomie zouden kunnen veroorloven. Gelijkaardige vragen stellen zich voor België. Columberg vergist zich dus als hij meent België te kunnen redden met een algemene tweetaligheid. Misschien zou zijn voorstel olie op het vuur zijn?

Dirk ROCHTUS
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