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Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik heb hier de Vlaamse
meerderheidspartijen en Groen al horen doen alsof er reuzenpassen vooruit werden gezet om
tegemoet te komen aan de roep om meer autonomie in gans Vlaanderen. Als ik daarentegen echter
de Franstalige meerderheidspartijen beluister, dan minimaliseren zij alles en tonen ze aan dat aan de
financiële fundamenten – voor de goede verstaander de transfers waarvoor Vlaanderen vandaag veel
en morgen nog veel meer betaalt – van de Belgische staat niet wordt geraakt. Het is duidelijk dat door
de nieuwe bijzondere financieringswet de transfers vanuit Vlaanderen tegen 2030 met een vijfde
zullen toenemen. Nadat Vlaams-Brabant en de Brusselse Vlamingen door de BHV-wetten op het
altaar van de federale eenheid werden geofferd moet Vlaanderen de Belgische recuperatie dus nog
eens cash betalen.
In 2010 hebben meer Vlamingen dan ooit voor meer Vlaanderen gestemd. Het is eigenlijk
wraakroepend dat in 2011 over deze hervorming werd onderhandeld die neerkomt op een
herfinanciering van de federale overheid ten koste van de Vlaamse. We krijgen opnieuw een
financieringswet in plaats van volwaardige fiscale autonomie. Het hele systeem, die draak van een
bijzondere financieringswet, is volledig verkeerd. Om verspilling en misbruik te voorkomen moet men
als men met dergelijke enorme geldstromen werkt net volgens een beperkt aantal transparante en
objectieve criteria werken. Zoals bij alle communautaire problemen in België is dat echter bij deze
bijzondere financieringswet expliciet niet het geval.
In het bijna vijfentwintigjarige bestaan van de bijzondere financieringswet is ze geëvolueerd tot een
kluwen van verschillende financieringsmechanismen, verdeelsleutels, complexe berekeningen en
formules zodat van een transparante, open en objectieve financiering van de deelstaten geen sprake
is. In tegenstelling tot de stoere beloften die men heeft gedaan om die bijzondere financieringswet
transparanter en minder complex te maken is dat vandaag allerminst het geval. Het is een bijna
onontwarbaar kluwen geworden.
Overal wordt een beetje gepakt. Er worden twintig verschillende verdeelsleutels gebruikt in plaats van
de zaak veel eenvoudiger en transparanter op te lossen, met echte autonomie voor en
responsabilisering van de deelstaten door een volledige overheveling van de personenbelasting en de
vennootschapsbelasting, zoals het Vlaams Belang voorstelt. In dat geval kunnen de deelstaten niet
alleen zelf innen, maar ook zelf de tarieven bepalen.
Sta mij toe uw geheugen even op te frissen over de oorspronkelijke bedoeling van een
financieringswet.
De bijzondere financieringswet in 1989 en de wijzigingen nadien in 1993 en in 2002 en de wijzigingen
van vandaag zijn er telkens gekomen door compromissen na lange onderhandelingen tussen de
Franstaligen en de Vlamingen, waarbij diametraal tegenovergestelde standpunten moesten worden
verenigd. Dat is ook duidelijk aan het uiteindelijke resultaat te zien.
De financieringswet geeft de deelstaten meer financiële ruimte om zelf voor de eigen middelen in te
staan. Tegelijkertijd mag echter geen enkele deelstaat er financieel op achteruitgaan en wordt een
verregaande solidariteit gebetonneerd.
Dat een spaarzaam en verantwoord eigen beleid meer wordt beloond met meer middelen, is een
gezond uitgangsprincipe. Echter, van dat gezond principe blijft, omdat het door allerhande bepalingen
en voorwaarden wordt beknot, niets over.
Het opzet van de eerste financieringswet in 1989 was een einde te maken aan de wafelijzerpolitiek.
Geld voor Vlaanderen zou niet langer gepaard moeten gaan met een even groot bedrag voor het
zuiden van het land en vice versa. Het was de bedoeling om, na een overgangsperiode van twaalf
jaar, de betaalde personenbelasting in elke deelstaat als verdeelsleutel te gebruiken.
Het budget dat toen naar de deelstaten ging, was niet welvaartvast. Het was enkel aan de inflatie
gekoppeld. De deelstaten zouden dus de tering naar de nering moeten zetten, wat voor Wallonië een
harde dobber was. Wallonië kreeg dan ook een wel erg lange overgangsperiode.
Zelfs dan nog faalde het opzet. Immers, met het Sint-Michielsakkoord in 1993, zijnde amper vier jaar
later, moesten de Franstaligen al een eerste keer te hulp worden geschoten.

Ook de bewuste aangepaste financieringswet van 1993 bleek niet lang houdbaar. Hetzelfde gebeurde
immers in 2001 met het Lambermontakkoord. De deelstaten kregen veel geld voor weinig
bevoegdheden. Telkens ging het om aanpassingen, waarbij parameters werden gewijzigd,
verdeelsleutels gecorrigeerd, bevoegdheden verschoven, overgangsperiodes ingevoerd en
bijkomende middelen uitgetrokken.
Vandaag gebeurt identiek hetzelfde.
De financieringmechanismen worden herbekeken en de uitbreiding van de fiscale autonomie leidt tot
nieuwe berekeningsmechanismen voor de federale personenbelasting. De financieringswet wordt
daardoor nog ingewikkelder en complexer. Bij de financiering van de deelstaten worden miljarden
euro’s tussen de verschillende overheidsniveaus verschoven op een ondoorzichtige en ingewikkelde
manier.
Laat u vooral niet wijsmaken dat de vernieuwde bijzondere financieringswet voor meer duidelijkheid
zou zorgen of, behoudens een aantal maatregelen in de marge, voor meer responsabiliteit en meer
rationaliteit. Dat was ook te verwachten, gezien de tegenstellingen in de twaalf basisprincipes waaraan
de financieringsmechanismen moeten voldoen. Nochtans – dit lees ik toch in de toelichting – "moet de
financiering van de deelstaten transparanter en objectiever gebeuren, zorgen voor meer
responsabilisering, voor meer fiscale autonomie, en moeten de perverse effecten van de bijzondere
financieringswet verdwijnen”. Helaas, collega’s: die doelstellingen worden, stuk voor stuk, niet
gehaald.
Eerst en vooral is er zoiets als het solidariteitsmechanisme. Vandaag wordt het lokalisatieprincipe
overgecompenseerd door dat solidariteitsmechanisme. Het huidige solidariteitsmechanisme heeft
ontegensprekelijk een pervers effect: de betalende regio houdt, na verdeling van de middelen en
toepassing van de solidariteit, minder middelen over dan de ontvangende regio. Uiteraard zet zo’n
mechanisme niet aan tot meer verantwoordelijkheid bij de ontvangende regio. Het is veel
gemakkelijker en voordeliger om aan het solidariteitsinfuus te blijven liggen. Voor Wallonië, voor
Brussel, verdwijnt de stimulans om een efficiënter beleid te voeren, aangezien dat infuus van de
solidariteit voordeliger blijkt.
Het nieuwe systeem zal hier niet veel verandering in brengen, niettegenstaande men nu afkomt met
een nieuwe formule en een aftopping tot 80 %. Door de koppeling van de solidariteit aan de
economische groei, wat vroeger niet het geval was, zal de tussenkomst nog sneller groeien dan
voorheen. Daarenboven zorgen het egalisatiebedrag in het startjaar en de lange overgangsperiode
van twintig jaar, waarbij het bedrag de eerste tien jaar nominaal constant blijft, ervoor dat de
solidariteit gebetonneerd wordt. Het valt dan ook sterk te betwijfelen of de perverse effecten van het
solidariteitsmechanisme met de nieuwe bijzondere financieringswet zullen weggewerkt zijn.
Ten tweede, als het over het solidariteitsmechanisme gaat, dan moeten wij het ook kort hebben over
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en al zijn transfermechanismen.
Met de herfinanciering van Brussel heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eigenlijk een soort Win
for Life-ticket verzilverd. Jaarlijks ontvangt het bijna een half miljard extra middelen zonder
noemenswaardige tegenprestatie, zonder een broodnodige vereenvoudiging van de administratieve
structuren, zonder een interne staatshervorming.
De zogenaamde herfinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals bepaald in de nieuwe
financieringswet zal niet leiden tot een betere situatie in het Brussels Gewest. Door het gevoerde
beleid en het ingebouwde transfermechanisme zal er nog altijd een honger blijven bestaan naar meer.
Bovendien is de zogenaamde tegenprestatie die de Vlaamse partijen eisten voor een verhoging van
de geldstroom richting het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een lege doos. Het is enkel op het vlak van
bevoegdheden zoals ruimtelijke ordening, parkeerbeleid en openbare reiniging dat er enkele kleine
verschuivingen zijn. Een intra-Brusselse vereenvoudiging of efficiëntieverhoging is onbestaande. Het
echte werk werd in een werkgroep gestopt. Ik zat niet aan de onderhandelingstafel, maar ik acht de
kans zeer groot dat de oprichting van een zoveelste taskforce wel eens een ideetje van minister
Milquet zou kunnen zijn geweest.

Ten derde, de zogenaamde fiscale beleidsautonomie stelt helaas maar weinig voor. Ik zal niet zeggen
dat er geen is. Sinds de vierde staatshervorming in 1993 beschikken de Gewesten al over een zeer
beperkte fiscale autonomie. Er werden al een aantal belastingen overgeheveld naar de Gewesten
waarover zij de volledige bevoegdheid kregen. In 1993 waren dat zes belastingen en bij de vijfde
staatshervorming in 2001 kwamen daar nog zes gewestelijke belastingen bij.
Naast de uitbreiding van de gewestbelastingen laat het Lambermontakkoord toe dat de Gewesten
onder bepaalde voorwaarden in beperkte mate de tarieven van de personenbelastingen kunnen
wijzigen. De Gewesten zijn dan wel verplicht om een verhoging of vermindering telkens te melden aan
de federale regering en aan de andere Gewesten. De progressiviteit van de personenbelasting moet
worden gerespecteerd en deloyale fiscale concurrentie is niet toegestaan.
Tot op de dag van vandaag is de fiscale autonomie wel geteld één keer toegepast, met name voor de
Vlaamse jobkorting. Zij werd opgestart in 2007 en in 2010 alweer afgeschaft.
Het voorliggend voorstel tot wijziging van de financieringswet
autonomie veranderen. De essentiële hefbomen blijven allemaal
federale wetgever exclusief bevoegd voor de vaststelling
bedrijfsvoorheffing en de inning van die personenbelasting. Er is
autonomie.
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Dat gebrek aan fiscale autonomie wordt ook duidelijk aangetoond door het feit dat men bij een
dotatiesysteem blijft.
De Vlaamse fiscale autonomie stijgt na de staatshervorming van 20 % naar 34 %, maar dat betekent
ook dat Vlaanderen voor twee derden van zijn inkomsten nog altijd afhankelijk is van dotaties die de
federale overheid doorstort.
De financiering van de Gemeenschappen zal in de toekomst ook nog altijd volledig via dotaties
gebeuren. Dotaties waarbij het leerlingencriterium, wat voordeliger is voor de Franstalige
Gemeenschap, nog aan belang wint. Als men de geldstromen verdeelt volgens een bevolkingssleutel
zoals het aantal leerlingen, impliceert dit dat zelfs van een impliciete responsabilisering, die men met
een verdeling van de middelen volgens een fiscale sleutel wel heeft, geen sprake is. Een dergelijke
aanpak valt moeilijk te verdedigen in tijden waarin iedereen de riem moet aanhalen. Ook met de
gemeenschappelijke bevoegdheden zoals onderwijs en cultuur moet rationeel met de beschikbare
middelen worden omgegaan. Een verdeling volgens de leerlingencijfers draagt daar alleszins niet toe
bij.
De zesde staatshervorming brengt daarin geen verandering, integendeel zelfs. Door het kijk- en
luistergeld over te hevelen naar de toegewezen btw-dotatie, door de stopzetting van de
Lambermontturbo met de gedeeltelijke overheveling ervan naar de btw-dotatie en door de verlaging
van de koppeling van de groei van het bbp van 91 % naar 82,5 % bij de personenbelastingdotatie,
neemt het belang van die leerlingensleutel alsmaar verder toe, in het nadeel van een verdeling
volgens de fiscale capaciteit.
Voor de Gemeenschappen is die zesde staatshervorming duidelijk een achteruitgang van de
responsabilisering.
Bij de Gewesten ligt de nadruk gelukkig wel op het lokalisatiecriterium. Hoe meer een Gewest
bijdraagt tot de opbrengst van de personenbelasting, hoe meer middelen er ook terugvloeien onder de
vorm van de personenbelastingdotaties. Responsabilisering werkt met zo’n mechanisme wel, omdat
een efficiënt regionaal bestuur wel degelijk een verschil kan maken. De personenbelastingmiddelen
worden voornamelijk verdeeld volgens die fiscale capaciteit, en dat speelt in het voordeel van het
Vlaams Gewest.
De uitbreiding van de fiscale autonomie is echter aan zoveel voorwaarden onderhevig. De fiscale
hefbomen blijven stevig in federale handen, waardoor de manoeuvreerruimte voor de Gewesten wel
heel beperkt blijft.

Uiteraard heeft dat gevolgen voor de berekening van de individuele personenbelasting, die nog maar
eens ingewikkelder zal worden. Eerst moet namelijk een federale belasting worden berekend op het
belastbaar inkomen. Pas in een tweede fase gebeurt dat voor de gewestelijke belasting.
U mag in de commissie belast met de fiscale hervorming van de Kamer nog veel hoorzittingen
organiseren om te proberen tot een vereenvoudiging inzake fiscaliteit te komen, als u zulke
constructies invoert, zal het er in de praktijk niet echt minder complex of eenvoudiger op worden,
integendeel. De belastingcontroleurs zullen het alleszins niet gemakkelijk krijgen.
De 6,75 %-beperking in de fiscale autonomie wordt opgeheven. De Gewesten kunnen de percentages
of de bedragen in de gewestelijke personenbelasting onbeperkt verhogen of verlagen, op voorwaarde
dat de progressiviteit bewaard blijft.
Dat is een mooi principe dat de deelstaten inderdaad uitzicht biedt op een eigen fiscaal beleid, maar
door de vele beperkingen zal het resultaat teleurstellend zijn. De federale wetgever blijft immers
exclusief bevoegd voor de vaststelling van de belastbare basis, de bedrijfsvoorheffing en de inning
van de personenbelasting.
Deloyale concurrentie moet worden uitgesloten. De deelstaten kunnen zelfs geen belangenconflict
inroepen als de federale overheid de belastbare basis, het tarief, de vrijstellingen of een ander
element in die personenbelasting wijzigt. De federale loyauteit moet zelfs door de Grondwettelijk Hof
worden gegarandeerd.
Die vele beperkende voorwaarden zorgen ervoor dat het Gewest bitter weinig invloed zal hebben op
de belastingdruk. De fiscale hefbomen blijven stevig in federale handen, wat alweer een handicap
vormt voor het voeren van een eigen beleid.
Ook na de staatshervorming blijft de financiering van de deelstaten in belangrijke mate afhankelijk van
de federale dotaties. Ik maak een vergelijking met de OESO-landen. In de OESO-landen bestaan de
middelen van de subcentrale overheden voor ongeveer 60 % uit fiscale ontvangsten en 40 % uit
dotaties.
Door de toename van de gewestelijke fiscale autonomie zullen de middelen van de Gewesten meer in
de lijn liggen van die gangbare methode binnen de OESO-landen. De Gemeenschappen blijven
echter volledig afhankelijk van federale dotaties. Daar is geen enkele sprake van enige autonomie aan
de inkomstenzijde.
Als wij de deelstaten in hun geheel bekijken, dan blijft de fiscale autonomie in België dus nog altijd
bijzonder ver onder de fiscale autonomie in de andere ontwikkelde landen.
Wij zijn voorstander van het subsidiariteitsbeginsel, waaruit volgt dat het ook inzake fiscale
bevoegdheden beter is om een en ander via een lager overheidsniveau te regelen. In andere federale
staten liggen die lokale belastingbevoegdheden veel hoger dan in dit landje. Er is dus nood aan een
hervorming waarbij de verschillende overheidsniveaus de volledige bevoegdheid krijgen om de hun
toegewezen taken te financieren. Meer fiscale autonomie voor entiteit 2, voor de deelstaten en de
lokale overheden, is meer dan wenselijk.
Ik kom tot een vierde element, de middelen. De overgedragen bevoegdheden zijn goed voor
20 miljard euro. Dat heb ik hier al vaak gehoord deze morgen. Degenen die dat toejuichen, vergeten
er wel bij te zeggen dat slechts 87,5 % van de bijbehorende middelen wordt doorgestort naar de
Gewesten. Dat betekent dat de deelstaten voor 2,5 miljard moeten saneren. Door in verhouding maar
87,5 % van de middelen voor de over te hevelen bevoegdheden mee door te storten, zal Vlaanderen
in 2014 al minstens 150 miljoen euro moeten ophoesten en in 2015-2016 zal dat zelfs al meer dan
1,3 miljard euro zijn. Het gaat dan onder meer over de responsabiliseringsbijdrage voor de
pensioenen van de Vlaamse ambtenaren. Over het pensioenstelsel van de Vlaamse ambtenaren zelf
heeft Vlaanderen niets te vertellen, ook al was dat een eis van de Vlaamse regering. Tegen 2030
zullen de transfers vanuit Vlaanderen door die nieuwe financieringswet met maar liefst 20 %
toenemen. Niet alleen worden er geen volledige budgetten overgeheveld, daar bovenop zal het
groeiritme van die dotaties ook nog veel lager liggen dan de reële economische groei.

Ten slotte wil ik nog een woordje kwijt over de elasticiteit. Door een gedeelte van de
personenbelasting rechtstreeks aan de Gewesten toe te wijzen, komt die elasticiteitsbonus volop in de
schijnwerpers. Vandaag komt die bonus volledig toe aan het federale niveau, maar via de uitbreiding
van de fiscale autonomie zullen de extra middelen in de toekomst verdeeld worden over het federaal
niveau voor ongeveer 75 % en over de Gewesten voor ongeveer 25 %. Voor de federale overheid
wordt dat verlies – uiteraard – gecompenseerd door een aantal dotaties verdeeld volgens
personenbelastingssleutel, door die slechts gedeeltelijk te koppelen aan de reële economische groei.
De federale overheid dekt zich dus in tegen een daling van de elasticiteitsbonus, terwijl de Gewesten
moeten rekenen op een voldoende hoge elasticiteit, een structureel significante economische groei,
om een win-winsituatie mogelijk te maken.
Ik heb het ook in de commissie aangehaald. Over de elasticiteit bestaat in de economische litteratuur
geen eensgezindheid. Het cijfer dat het Planbureau gebruikt, verschilt van het cijfer waarmee de FOD
Financiën werkt, en de KUL hanteert nog een ander cijfer. Naast de discussie over de te gebruiken
definitie, blijft het bijzonder moeilijk de toekomstige evolutie van de elasticiteit van de
personenbelasting te ramen, laat staan de verdeling van de middelen te voorspellen. Het is met
andere woorden nagenoeg onmogelijk nu reeds te voorspellen welke overheidsniveaus in 2030 tot de
winnaars en welke tot de verliezers zullen behoren.
Het is vandaag wel al zeer duidelijk dat er maar sprake kan zijn van een win-winsituatie als de
elasticiteit voldoende hoog is, hoger dan wij logischerwijze mogen verwachten, uitgaand van de in het
verleden gerealiseerde elasticiteit.
De middelenverdeling onder de nieuwe bijzondere financieringswet, en de elasticiteit in het bijzonder,
is wel het minimum dat opnieuw moet onderhandeld worden, want ook hier hebben de Vlamingen zich
laten rollen.
Ik kom tot mijn conclusie. Het is duidelijk dat de financiering van de deelstaten gebaseerd blijft op het
klassieke Belgische dotatiesysteem waarbij de bijkomende mogelijkheid voor het heffen van
opcentiemen en afcentiemen de indruk moet wekken dat de Gewesten enige autonomie hebben. Men
hoeft geen specialist te zijn om te weten dat echte Vlaamse fiscale autonomie die naam pas verdient
als Vlaanderen de belastinggrond en de tarieven zelf kan bepalen. Pas dan kan de personenbelasting
een echt beleidsinstrument worden.
Ook na deze nieuwe bijzondere financieringswet blijven veel te veel aangelegenheden aan de
federale ketens vasthangen. Zo blijft de vennootschapsbelasting, met het oog op het belangrijke
loonkostendebat, federaal. Net als overigens de financiering van het ouderenbeleid, het gezinsbeleid,
de arbeidsmarktbeleid. Van een echte fiscale autonomie is met deze hervorming nog altijd geen
sprake.
Alsof dat nog niet genoeg is, misbruiken de Comori-partijen deze financieringswet om ons de zo
gegeerde bijdragen van de deelstaten aan de begroting zonder overleg door de strot te duwen, door
de middelen voor de over te dragen bevoegdheden te beperken tot minder dan 90 %.
De zesde staatshervorming, het deel over de financiering in het bijzonder, zal een desillusie blijken
voor Vlaanderen. Brussel wint de jackpot. Wallonië verzekert zich van nog eens minstens 20 jaar van
het transferinfuus en Vlaanderen moet hopen op een structureel zeer hoge economische groei om
baat te hebben bij de nieuwe bijzondere financieringswet.
Zoals steeds is er een gedrocht van een compromis uit de bus gekomen. Alweer hebben de
Franstaligen het meeste uit de brand gesleept. Zoals steeds hebben de Vlaamse onderhandelaars
zich laten rollen.
Het deel over de financiering van de zesde staatshervorming, die bijzondere financieringswet, is
allerminst een Copernicaanse omwenteling. Integendeel, het is een Belgische recuperatie.
Vandaar dat onze fractie morgen met overtuiging zal tegenstemmen.

