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1 .  I n leiding  

Er bestaan tal van studies die fiscale st romen tussen regio’s in kaart  proberen te 
brengen. Ook voor België zij n er talr ij ke studies die de fiscale st romen tussen 
het  Noorden en het  Zuiden van het  land hebben berekend, en dat  voor diverse 
t ij dsperioden. 

Het  in kaart  brengen van fiscale st romen tussen regio’s  vert rekt  van de 
eenvoudige veronderstelling dat  uitgaven en inkomsten van de cent rale overheid 
aan regio’s kunnen worden toegewezen. Wanneer de overheidsuitgaven voor 
een bepaalde regio relat ief afwij ken van de overheidsinkomsten uit  die regio 
spreekt  m en van een uitgaande dan wel inkomende fiscale st room. 

Tabel 1 beschrij ft  een land m et  twee regio’s die in gelij ke mate genieten van de 
uitgaven van de cent rale overheid maar verschillen qua bijdragen. Er is hier 
sprake van een uitgaande fiscale st room ( t ransfer)  van regio A naar regio B ten 
belope van 5 eenheden. Het  aandeel van regio A in de financier ing van de 
uitgaven van de cent rale overheid is immers groter dan het  aandeel in de 
uitgaven. 
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We m erken op dat  het  berekenen van fiscale st romen tussen geografische 
eenheden in feite kan worden gelij kgesteld met  het  uitschakelen van ex-ante 
solidariteit  bij  verzekeringen. Bij  een verzekering van gelij kaardige, homogene 
risico’s is er alt ij d solidariteit  ex post . Er zij n t ransfers van de degenen die niet  
door het  r isico zij n get roffen, naar die die wel door het  r isico zijn get roffen. Maar 
bij  een verzekering van heterogene risico’s m et  uniform e premies is er niet  
alleen solidariteit  ex-post  maar ook solidariteit  ex-ante. De lage risico’s 
subsidiëren de hoge r isico’s want  in verhouding tot  de kans op het  ongeval die 

                                       
1 Een posit ief teken wij st  op een uitgaande fiscale st room , een negat ief op een 
inkom ende fiscale st room . 



ze lopen betalen ze een te hoge verzekeringsprem ie. Er zij n dus t ransfers van zij  
die niet  door het  risico zij n getroffen ( lage en hoge r isico’s)  naar diegenen die 
wel door het  risico zij n get roffen ( lage en hoge r isico’s) , waarbij  normaliter de 
lage r isico’s in de eerste groep (de ‘gelukkigen’)  overver tegenwoordigd zijn  en 
onderver tegenwoordigd in de tweede groep (de ‘ongelukkigen’) . De mot ieven 
voor risicosegmentering (wat  neerkomt  op het  inperken van de kruissubsidies)  
kunnen hier zowel ingegeven zijn door mot ieven van inkom ensherverdeling 
(m inder t ransfers ex-ante naar de hoge r isico’s)  als door  r isicoreduct ie, waarbij  
de r isico’s via het  aanrekenen van correctere prij zen worden ingeperkt .  

2 . Methodologische beperkingen  

Het  in kaart  brengen van intergewestelij ke fiscale st romen gaat  gepaard met  een 
zekere foutenmarge. Er ontbreken data. Assumpt ies m et  betrekking tot  
intergewestelij ke verdeelsleutels van inkomsten en uitgaven moeten worden 
gemaakt  (zie sect ie 4) . Net  als de assum pt ie dat  sommige uitgaven gelij k per 
capita over de regio’s zij n verdeeld (zie verder) .  

De beperking van dergelij ke studies ligt  evenwel in het  feit  dat  ze weinig of geen 
beleidsaanbevelingen toelaten. De studies tonen aan dat  er fiscale 
onevenwichten zijn. Dergelij ke onevenwichten zijn evenwel kenmerkend voor 
federale of gdecent raliseerde staten. Een bij komende vraag die we dan ook 
moeten stellen, is of de inter-gewestelij ke fiscale st romen bijdragen tot  
inkom ensconvergent ie dan wel divergent ie. Fiscale st romen kunnen immers 
afgeleide effecten hebben. Zo kunnen inkom enst ransfers de vraag naar 
producten uit  andere regio’s ondersteunen en daar op die manier bijdragen tot  
inkom enscreat ie. Of kunnen inkom enst ransfers econom ische m igrat ie afremmen. 
Anderzijds kunnen investeringen het  econom isch draagvlak in een 
achtergestelde regio opkrikken en aldus toekomst ige fiscale st romen inperken. 

3 . Regionale toew ijz ingsm odellen 

Het  in kaart  brengen van fiscale st romen tussen geografische eenheden/ regio’s 
kan op diverse manieren gebeuren. Om intergewestelij ke fiscale st rom en 
( t ransfers)  te berekenen, worden de zogenaamde st room-  of flowbenadering en 
de benefitbenadering het  vaakst  gehanteerd.  

I n de st roombenadering worden de inkomsten van de federale overheid 
toegewezen aan de regio waar die worden geheven. Uitgaven van de federale 
overheid worden toegewezen aan de regio waar de uitgaven effect ief gebeuren. 

I n de benefitbenadering ligt  de nadruk op de woonplaats van de individuen die 
van de overheidsuitgaven genieten en die bijdragen tot  de 
overheidsontvangsten. 

De st roombenadering wij st  de overheidsuitgaven toe aan de regio waar de 
overheidsuitgaven effect ief gebeuren. De benefitbenadering wij st  de 
overheidsuitgaven toe aan de regio die van de uitgaven geniet . Neem het  
voorbeeld van de m ilitaire uitgaven. De stroom benadering wij st  de defensie-
uitgaven toe aan de regio waar die uitgaven worden gedaan (gestat ioneerde 



militairen, legerkazernes, aankoop wagens) . I n de benefitbenadering worden alle 
burgers van een land verondersteld in gelij ke mate van defensie-uitgaven te 
genieten. De uitgaven voor de diensten van de cent rale overheidsadm inist rat ie 
wij st  de st room benadering toe aan de regio waar de overheidslonen worden 
uitbetaald (waar de ambtenaren dus zijn tewerkgesteld) . I n een 
benefitbenadering worden die uitgaven aan de regio’s toegewezen, per capita of 
op basis van cr iteria die de genoten voordelen van elke regio weergeeft .  

Wat  de inkomsten van de cent rale overheid bet reft , wij st  de benefitbenadering 
de (para) fiscale lasten toe op basis van het  zogenaamde ‘incidence’2-beginsel. I n 
theorie kan de vennootschapsbelast ing in meerdere of m indere mate door 
werknemers, consumenten en eigenaars van het  bedrij f worden gedragen.  
Whislade ea. (1996)  bij voorbeeld hanteren hier verschillende verdeelsleutels (bv 
50%  werknem ers, 50%  bedrij ven waarbij  de afwenteling op de werknemers aan 
de regio’s wordt  toegewezen op basis van de regionale verdeling van de lonen, 
terwij l het  gedeelte voor de eigenaars versleuteld wordt  op basis van de 
regionale verdeling van de kapitaalvoorraad) . Andere auteurs wij zen de 
vennootschapbelast ing toe aan de aandeelhouders op basis van de regionale 
verdeling van de dividenden en gerealiseerde kapitaalwinsten. 

De st roombenadering wij st  de inkomsten toe aan de regio waar de 
belast ingen/ socialezekerheidsbijdragen worden geïnd. Maar de plaats van inning 
van de belast ing is vaak van weinig econom isch belang. Zo is de 
vennootschapbelast ing gelieerd aan de maatschappelij ke zetel, wat  niet  
noodzakelij k de product ie-eenheid is. De indirecte belast ingen worden dan weer 
geregist reerd naar ontvangsten per ontvangkantoor. Dit  verwij st  eerder naar de 
plaats van aangifte dan naar de plaats van verkoop of consumpt ie of het  statuut  
van de verbruiker . Het  gros van de accijnzen op petroleumproducten wordt  
bij voorbeeld in Antwerpen ontvangen. 

Gegeven de problem en die gepaard gaan met  de st roombenadering aan de 
inkomstenzijde, stelt  Whislade voor om  voor de inkomstenzijde steeds de 
benefitbenadering te hanteren.  

Er zij n nog andere methodologische problemen verbonden aan het  berekenen 
van intergewestelij ke fiscale st romen. Om te kunnen aantonen dat  er inter-
gewestelij ke fiscale st romen ( t ransfers)  zij n, m oet  men uitgaan van een budget  
in evenwicht . Overheidsuitgaven die niet  door (para) fiscale of niet - (para) fiscale 
inkomsten worden gefinancierd, gebeuren immers noodzakelij k op basis van 
schuldfinanciering. De regio’s worden verondersteld van die uitgaven te 
genieten. Hoe die schuldfinancier ing aan de regio’s m oet  worden toegewezen, is 
een ander paar mouwen. Geld lenen aan de overheid is, dixit  Whislade, niet  
hetzelfde als het  betalen van belast ingen.  

                                       
2 Bij  belast ingen stelt  zich de vraag welke part ij  finaal voor de belast ing opdraait .  Niet  de 
naam  van de belast ing (een consum enten dan wel producentenbelast ing bij voorbeeld)  
m aar de relat ieve m arktm acht  bepaalt  op welke m arktpart ij  de belast ing wordt  
afgewenteld. 



4 .  Stat ist ische problem en  

Behalve een aantal methodologische problemen zijn er  ook een aantal 
stat ist ische problemen die hun invloed hebben op het  berekenen van de 
intergewestelij ke fiscale st romen.  

De beschikbare data zij n soms een benadering. Zo geeft  voor België de 
Rij ksdienst  voor Sociale Zekerheid (RSZ) de regionale opbrengsten van de 
socialezekerheidsbijdragen voor het  stelsel van de werknem ers, zowel volgens 
de hoofdvest iging van het  bedrij f (werkplaatsprincipe)  als volgens de 
hoofdverblij fplaats van de werknemers (woonplaatsprincipe) . De 
socialezekerheidsbijdragen van een bedrij f met  vest igingen in diverse regio’s 
worden evenwel toegewezen aan de regio waar het  bedrij f in kwest ie zij n 
hoofdvest iging heeft .  Dat  vertekent  natuurlij k de cij fers. Want  werknemers die in 
regio A in een bedrij f werken dat   evenwel zij n hoofdvest iging in regio B heeft , 
behoren volgens de RSZ-cij fers tot  regio B. Het  aantal werknem ers in een  regio 
met  relat ief veel hoofdvest igingen, zoals Brussel, is in die benadering dan ook 
overschat . Volgens het  cr iterium  hoofdverblij fplaats kunnen dan weer een aantal 
socialezekerheidsbijdragen niet  worden toegewezen.  

Bemerk dat  de socialezekerheidsbijdragen in de regionale rekeningen worden 
verdeeld op basis van de lonen ontvangen door de huishoudens. Die lonen (per 
woonplaats)  worden gehaald uit  de fiscale aangiften en verhoogd met  de lonen 
van de internat ionale ambtenaren. Om vergelij kbaar te zij n met de loonmassa 
die in de  regionale rekeningen in aanm erking wordt  genom en,  moeten aan de 
lonen volgens de RSZ de lonen van de lokale ambtenaren, de lonen van 
uitgaande grensarbeiders en de lonen van internat ionale ambtenaren worden 
toegevoegd terwij l de lonen van inkom ende grensarbeiders moeten worden 
 afget rokken3.  

De indirecte belast ingen van de gezinnen kunnen worden afgeleid uit  de 
huishoudbudgetenquête. Maar de budgetenquête is enkel bedoeld representat ief 
te zij n voor de private huishoudens. Dat  betekent  dat  die berekeningen de totale 
massa aan overheidsontvangsten uit  BTW en accijnzen maar beperkt  benaderen. 
De BTW en accijnzen betaald door alle niet  pr ivate gezinnen zijn er immers niet  
in opgenomen.  

Vaak moeten dus benaderingen worden gebruikt  voor de interregionale 
(horizontale)  verdeling van sommige uitgaven en inkomsten. Desgevallend kan 
de gevoeligheid van de resultaten worden getest  in funct ie van de gebruikte 
benaderingen ( ‘proxies’) .  

                                       
3 De regionale rekeningen geven het  Vlaam s Gewest  een lager aandeel in de 
socialezekerheidsbijdragen dan de RSZ. Mogelij ke verklaringen hiervoor zijn 
proport ioneel m eer am btenaren in lokale overheden in Wallonië,  een belangrij k effect  
van inwonenden van Aarlen en om st reken, werkzaam  in Luxem burg en sterk 
vertegenwoordigde  internat ionale am btenaren in het  Brussels Hoofdstedelij k  Gewest . 



5 . Methodologie  van bestaande studies 

5 .1  I nleiding 

Tal van studies hebben de zogenaamde t ransfers tussen het  Noorden en het  
Zuiden van België berekend, en dat  voor diverse t ij dsperioden. De resultaten 
zijn sterk verschillend, voornamelij k omdat  er wordt  uitgegaan nu eens van het  
woonplaats-  dan weer van het  werkplaatsprincipe. De t ransfers berekenen op 
basis van het  werkland-  dan wel woonplaatsprincipe geeft  voor ons land een 
verschil omwille van de relat ief grote pendelstroom naar het  Brussels 
Hoofdstedelij k Gewest  (BHG) . Zoals blij kt  uit  Tabel 2, is er een relat ief grote 
inst room van net to-pendelaars in het  BHG. Er werkten bij voorbeeld in 2007 
235.848 personen in Brussel wiens woonplaats in Vlaanderen was terwij l er 
slechts 40.010 mensen woonacht ig in Brussel in Vlaanderen werkten. Gevolg is 
dat  het  verschil tussen het  Bruto Geografisch Product 4 en het  Bruto Regionaal 
Product 5 in het  BHG veel groter dan in het  Vlaamse of Waalse Gewest .  
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 Gewest :  

werkplaats 
Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal 

Gewest :  

Woonplaats      

 Brussel 321.339 40.010 16.410 377.759 

 Vlaanderen 235.848 2.386.301 24.244 2.646.393 

 Wallonië 122.702 40.025 1.088.571 1.251.298 

 Totaal 679.889 2.466.336 1.129.225 4.275.450 

Bron:  FOD Econom ie -  Algemene Direct ie Stat ist iek, Enquête naar de 
arbeidskrachten 

Studies, zoals Abafim , Capron of het  Warande-manifest ,  hanteren het  
woonplaatsprincipe en kom en uit  op t ransfers van Vlaanderen naar Wallonië en 
Brussel. Volgens Aernoudt  levert ,  maar nu op basis van het  werkplaatsprincipe, 
het  Brussels Hoofdstedelij k Gewest  de grootste bij drage aan de financiële 

                                       
4 is de m arktwaarde van alle goederen en diensten die in een bepaalde per iode op een 
bepaald grondgebied worden geproduceerd. 
5 is de m arktwaarde van alle goederen en diensten die in een bepaalde per iode worden 
geproduceerd door de product iefactoren behorend tot  een bepaalde regio. 



t ransfers tussen de Gewesten. De t ransfers naar Wallonië vanuit  Vlaanderen 
zouden slechts 1,6 m ilj ard euro bedragen en die vanuit  Brussel 3 m ilj ard euro. 

De Commissie Vandevoorde die in opdracht  van de Vlaamse Regering de 
methodologie van de Abafim  studie heeft  doorgelicht 6 , heeft  aangeraden de 
t ransfers tussen regio’s zowel op basis van het  werkplaats-  en het  
woonplaatsprincipe te berekenen. Op die manier zouden gezinnen en 
ondernem ingen ook symmetrisch kunnen worden behandeld. De Abafim studie 
daarentegen hanteerde het  woonplaatsprincipe voor de belast ingen betaald door 
de gezinnen maar het  werkplaatsprincipe voor de belast ingen betaald door de 
ondernem ingen 

Er zij n evenwel zowel inhoudelij ke als stat ist ische argumenten om een studie 
van interregionale fiscale st romen te baseren op  het  woonplaatsprincipe7. Dat  
komt  dus neer  op de benefitbenadering zowel aan de ontvangstenzijde als de 
uitgavenzijde. 

Heel wat  overheidsuitgaven (denk aan leerplichtonderwij s, veiligheid, welzij n)  
situeren zich in de regio waar m en woont . Dat  is ook de reden waarom in 
dubbelbelast ingverdragen die als doel hebben een dubbele belast ing  door  het  
heffen door  twee staten van een belast ing  op hetzelfde inkomen te vermijden,  
vaak wordt  afgeweken van het  werkplaatsprincipe ten voordele van het  
woonplaatsprincipe. Dergelij ke afspraak, typisch voor grensarbeiders, gaat  vaak 
gepaard met  een bepaalde vergoeding die betaald wordt  door de woonstaat  aan 
de werkstaat  om tussen te kom en in de lasten die de werkstaat  oploopt  
(mobiliteit , veiligheid, .. .) . Bovendien zijn inkom ens uit  een overheidsfunct ie 
(ambtenaren)  belastbaar in de staat  die de ambtenaren betaalt .  De plaats waar 
de ambtenaar werkt ,  speelt  dus geen rol.  Die regeling geldt  ook voor al wie in 
dienst  is van een  instelling die door de staat  worden gefinancierd en 
gecont roleerd, met  uitzondering van de overheidsbedrij ven.   

Behalve inhoudelij ke argum enten zijn er ook stat ist ische argumenten voor  een 
berekening van intergewestelij ke fiscale st romen op basis van het  
woonplaatsprincipe. De sociale zekerheid wordt  in België grotendeels 
gefinancierd op basis van repart it ie. De in een regio gegenereerde 
socialezekerheidsbijdragen helpen mee de huidige socialezekerheidsprestat ies 
financieren. Maar de wet telij ke pensioenuitker ingen zijn een st reefdoelregeling8 
waarbij  de vroeger verdiende lonen m ee het  finale pensioen bepalen. Tegenover 
lonen verdiend bij voorbeeld door werknemers in de pr ivate sector op het  
Brusselse grondgebied staan in de toekomst  dus ook (part iële)  
pensioenuitker ingen9. Er bestaan dus noch financiële reserves (wegens 

                                       
6 Die Com m issie bestond uit  voorzit ter Aloïs Van de Voorde, bijgestaan door dr ie 
Franstalige en dr ie Neder landstalige econom en. 
7 Op basis van die argum enten k iezen zowel de update van de Abafim  studie als de NBB 
voor het  woonplaatsprincipe. 
8 I n een st reefdoelregeling ligt  de pensioenuit kering vast  ( in funct ie van een aantal 
param eters zoals het  aantal gewerkte j aren) . I n een bij dragenregeling daarentegen 
liggen de pensioenbijdragen t ij dens het  act ieve leven vast  m aar is de pensioenuitkering 
variabel.  
9 Om  diezelfde reden zal m igrat ie niet  echt  een oplossing bieden voor de m eerkosten van 
de vergr ij zing. Migranten zorgen voor ext ra inkom sten voor de sociale zekerheid. Maar 
op kruissnelheid zullen tegenover de inkom sten ook uitgaven staan. De eigenlij ke winst  



repart it iekarakter van onze sociale zekerheid)  noch data m et  bet rekking tot  
uitker ingen op basis van de werkplaats. Een asymmetr ische benadering 
( financiering op basis van werkplaatsprincipe, uitker ingen op basis van 
woonplaatsprincipe)  loopt  dan ook mank.  

5 .2  Abafim  versus NBB 

I n de Abafim  studie worden de intergewestelij ke fiscale st romen in de federale 
begrot ing, de sociale zekerheid en de financier ing van de Gemeenschappen en 
Gewesten berekend. Hierbij  worden voor die dr ie domeinen de ontvangsten en 
uitgaven aan de bet rokken Gewesten toegewezen (op basis van het  
woonplaatsprincipe) . Een fiscale st room  voor een bepaalde uitgavencategorie 
wordt  voor elke regio bepaald als het  verschil tussen de uitgaven op basis van 
het  financier ingsaandeel van die regio en de feitelij ke uitgaven in die regio.  De 
totale t ransfer naar of van een Gewest  is dan de som van de fiscale st romen in 
de diverse weerhouden uitgavencategorieën.  

De NBB10 daarentegen berekent  enerzijds de intergewestelij ke fiscale st romen 
wat  de inkomsten van de federale overheid bet reft  en anderzijds de 
intergewestelij ke fiscale st romen voor een aantal uitgavencategorieën. De fiscale 
st room aan de inkomstenzijde wordt  bepaald door het  verschil tussen de per  
capita ontvangsten in de regio en die in het  Rij k, vermenigvuldigd met  de 
bevolking in de regio. De fiscale st room aan de uitgavenzijde wordt  bepaald door 
het  verschil tussen de per capita uitgaven in het  Rij k en die in de bet rokken 
regio, vermenigvuldigd met  de bevolking in de regio. 

De totale fiscale st room naar of van een Gewest  is dan de som van de fiscale 
st romen  aan de ontvangstenzijde en in de diverse weerhouden 
uitgavencategorieën. 

Ook al berekenen zowel de studie van de NBB  als van Abafim   eventuele 
onevenwichten in financiële st rom en tussen de Gewesten, toch is er een 
fundamenteel verschil.  

Op een gedeelte van de BTW en accijns ontvangsten na11 wij st  de NBB op basis 
van effect ieve of afgeleide12 verdeelsleutels alle fiscale en parafiscale inkomsten 

                                                                                                                       
voor de overheid volgt  uit  het  niet  actuar ieel correct  zij n van het  
socialezekerheidsstelsel. 
10 Zie ‘’I ntergewestelij ke overdrachten en solidar iteitsm echanism en via de 
overheidsbegrot ing, Econom isch Tijdschrift ,  septem ber 2008 
11 Wat  de BTW bet reft ,  is de BTW die op basis van de huishoudbudgetenquêtes over de 
regio’s wordt  verdeeld, beperkt  tot  de BTW die betaald wordt  op de consum pt ieve 
bestedingen van de huishoudens. Daarnaast  betalen huishoudens BTW op nieuwbouw en 
op renovat ies. De BTW op de investeringen in nieuwe woongebouwen verdeelt  de NBB 
op basis van de bewoonbare oppervlakte die in elk gewest  wordt  bebouwd. De BTW op 
renovat ies wordt  opgesplit st  op basis van het  aantal aangevraagde vergunningen voor 
renovat ies per gewest . De niet -aft rekbare BTW die wordt  betaald door  
overheidsinstellingen en ondernem ingen wordt  niet  verdeeld om dat  hiervoor geen 
bet rouwbare verdeelsleutel beschikbaar is.  Ook de accijnzen verdeelt  de NBB per Gewest   
op basis van de inform at ie afkom st ig uit  de huishoudbudgetenquêtes. De verdeling blij ft  
dan ook beperkt  tot  de accij nzen op producten waarvoor in die enquêtes gedetailleerde 



van de federale overheid toe aan de Gewesten. Fiscale st rom en aan de 
ontvangstenzijde zijn er in de NBB studie zodra de per  capita ontvangsten in een 
regio afwij ken van het  per capita Rij ksgemiddelde. Ook aan de uitgavenzij de 
worden fiscale st romen bepaald door te kij ken naar verschillen tussen de 
uitgaven per capita in het  Rij k en de regionale per capita uitgaven. Maar de NBB 
weerhoudt  aan de uitgavenzijde alleen  de dotat ies aan Gewesten en 
Gemeenschappen in het  kader van de Bij zondere Financier ingswet , de 
overheidssubsidies ( in het  kader van dienstencheques)  en de sociale uitker ingen. 
De impliciete veronderstelling in de NBB benadering is dat  de niet  opgenomen 
overheidsuitgaven in gelij ke mate per capita over de dr ie Gewesten verdeeld 
zij n. 

I n feite geeft  de NBB-benadering 1 globaal cij fer. Op basis van de NBB-
berekeningen is het  moeilij k te zeggen of de intergewestelij ke fiscale st romen in 
de sociale zekerheid, federale  begrot ing of financier ing van de Gewesten en 
Gemeenschappen  groot  dan wel klein zij n. Of wat  precies het  teken is. Zo 
concludeert  de NBB studie  met  bet rekking tot  bij voorbeeld de dotat ies aan de 
Gemeenschappen en Gewesten (exclusief de solidariteitsbijdrage)  dat  het  
Vlaams Gewest  momenteel een net to-ontvanger van de intergewestelij ke 
overdrachten via deze m iddelen is, terwij l voor het  Waals en het  Brussels 
Hoofdstedelij k Gewest  het  omgekeerde geldt . Dergelij ke conclusie is alleen 
mogelij k door de bijdragezijde te negeren. Ook in de sociale zekerheid definieert  
de NBB studie de fiscale st romen op basis van alleen de uitgavenzijde. 

I n de Abafim  benadering daarentegen worden deelboekhoudingen bekeken 
waarbij  zowel  de inkomsten als de uitgaven worden bekeken. Voor de sociale 
zekerheid bij voorbeeld die een eigen financier ing kent , worden de fiscale 
st romen bepaald door samenspel van bijdragen en uitker ingen.  

De Abafim  studie ten slot te wij st  niet  alle inkomsten van de federale overheid 
aan de Gewesten toe. De impliciete assumpt ie hier is dat  voor de niet  
weerhouden federale ontvangsten de verdeling tussen de regio’s op basis van de 
regionale aandelen in de financier ing van de federale overheid gebeurt .  

6 .  Abafim  resultaten revisited  

We berekenen hier de regionale oorsprong van de overheidsm iddelen voor  
enerzijds de federale begrot ing en anderzijds de sociale zekerheid.  Voor diverse 
ontvangstencategorieën  in de federale begrot ing (personenbelast ing, 
vennootschapbelast ing, accijnzen en BTW13)  kennen we de regionale 
verdeelsleutels.  De ontvangsten waarvan de regionale horizontale 
verdeelsleutels niet  gekend zijn, wij zen we aan een regio toe volgens het  

                                                                                                                       
gegevens beschikbaar zijn, nam elij k de door de huishoudens op tabak en m inerale oliën 
betaalde accijnzen.  
12 De intergewestelij ke verdeling van de vennootschapsbelast ing bij voorbeeld gebeurt  
volgens de toegevoegde waarde van de vennootschappen per gewest .  
13 Voor de personenbelast ing en vennootschapbelast ing gebruiken we de regionale 
verdeelsleutels afgeleid uit  de fiscale data (Fod Financiën) , voor de BTW en accij nzen 
weerhouden we het  gedeelte waarvoor de NBB-cij fers regionale verdeelsleutels kent .  



bevolkingsaandeel14. Op basis van de relat ieve gewichten van de diverse 
ontvangsten in de totale ontvangsten van de federale begrot ing en de bijhorende 
regionale verdelingen bekomen we het  regionaal aandeel in de m iddelen van de 
federale overheid. Een analoge oefening doen we voor de sociale zekerheid waar 
de hoofdm oot  van de ontvangsten wordt  gevormd door 
socialezekerheidsbijdragen en m iddelen van de federale overheid (staatstoelage 
en alternat ieve financier ing) . De appendix geeft  de ontvangsten van de federale 
overheid en de sociale zekerheid voor  het  jaar 2005. 

Door te werken m et  regionale aandelen voor de totale ontvangsten van de 
federale overheid knippen we de art ificiële band tussen bepaalde uitgaven van 
de federale overheid en de financier ingsbron door.  Voor het  regionaal aandeel in 
de m iddelen van de federale overheid nem en we dus één percentage per gewest  
in plaats van één percentage per m iddelenbron (PB, BTW) per gewest 15. Tabel 3 
geeft  de regionale aandelen in respect ievelij k de federale ontvangsten en de 
ontvangsten van de sociale zekerheid (cij fers voor 2005) . 60,74%  van de 
ontvangsten van de federale overheid wordt  gegenereerd in Vlaanderen 
tegenover 29,13%  in Wallonië en 10,13%  in Brussel. Van de m iddelen voor de 
sociale zekerheid ( inclusief de staatstoelage en alternat ieve financiering)  is 
62,07%  afkomst ig uit  Vlaanderen tegenover 28,66%  uit  Wallonië en 9,27%  uit  
Brussel 
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 V W BHG 

Middelen federale 
begrot ing 60,74%  29,13%  10,13%  

Middelen sociale 
zekerheid 62,07%  28,66%  9,27%  

Bron:  eigen berekeningen 

Bemerk dat  de opbrengsten van de vennootschapbelast ing toegewezen zijn aan 
de regio’s volgens hun aandeel in de toegevoegde waarde. 

Zoals in de Abafim  studie berekenen we fiscale st romen in de sociale zekerheid, 
de financier ing van de Gemeenschappen en Gewesten en een beperkt  aantal 
weerhouden uitgavenposten van de federale begrot ing.   

                                       
14 Van de ontvangsten inzake BTW en accijnzen wij st  de NBB 61,2%  expliciet  toe aan de 
Gewesten. 
15 De zogenaam de BTW dotat ie aan de Gem eenschappen bij voorbeeld verrekenen we 
aan de inkom stenzijde volgens de algem ene verdeelsleutel ‘m iddelen van de federale 
overheid’ en niet  volgens de BTW-verdeelsleutel. 



[ fiscale st romen in de federale begrot ing]  

Als uitgaven in de federale begrot ing worden hier 16 weerhouden de 
overheidspensioenen, overheidsinvester ingen en sociale voorzieningen in geld17. 
Op basis van de regionale rekeningen kennen we de regionale verdeling van die 
uitgaven. Voor de weerhouden uitgavencategorieën kunnen we dan de eventuele 
fiscale st romen berekenen door het  regionaal aandeel in de ontvangsten te 
vergelij ken met  het  regionaal aandeel in de uitgaven. 

������ ���������������������������������������������������������������

 

Uitgaven 
(m ilj oen 
euro)  V W BHG 

overheidsinvester ingen18 5317,7 57,70%  23,19%  19,11%  

overheidspensioenen 7418,619 57,80%  33,60%  8,60%  

sociale voorzieningen in 
geld 3523,3 49,30%  38,40%  12,30%  

Bron:  regionale rekeningen 

Van de overheidsinvester ingen bij voorbeeld kr ij gt  Vlaanderen 57,7% . Het  
aandeel in de financiering bedraagt  60,74% . Hier zal er voor Vlaanderen dus 
sprake zijn van een uitgaande fiscale st room. Tabel 5 geeft  de fiscale st romen 
voor de diverse weerhouden uitgaven in de federale begrot ing. 

                                       
16 I n de Abafim  studie worden ook de federale uitgaven voor het  autonoom  
gesubsidieerd onderwij s bekeken (goed voor 1667,6 m ilj oen euro in 2005) .  
17Het  gaat  hier om   het  bestaansm inim um , oor logspensioenen, inkom en gehandicapten, 
inkom ensgarant ie ouderen) . Door m et  de reële data te werken, kom en we ook tegem oet  
aan de opm erking van de Com m issie dat  in de Abafim -studie voor een aantal 
categor ieën geen reële cij fers beschikbaar zij n zoals arbeidsongevallen, arbeidsziekten, 
financiële hulp aan gehandicapten, integrat ie-uitker ingen en gewaarborgd inkom en voor 
bejaarden.  De dr ie laatste posten behoren tot  de uitgaven die t en laste zijn van het  
totale uitgavenbudget . Door de toekenning van deze uitgaven aan de sociale zekerheid 
gebeurde er in de basisstudie een dubbeltelling m et  de uitgaven van de federale 
overheid.  
18 Volgens de ligging van het  investeringsgoed of van de beheerder van de invester ing. 
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 V W BHG 

overheidsinvester ingen 161,430 315,556 -476,986 

overheidspensioenen 217,789 -331,310 113,521 

sociale voorzieningen 
in geld 402,914 -326,466 -76,448 

Totaal 7 8 2 ,1 3 3  - 3 4 2 ,2 2 0  - 4 3 9 ,9 1 3  

Bron:  eigen berekeningen  

[ fiscale st romen in de sociale zekerheid]  

I n de sociale zekerheid kennen we de regionale uitgaven volgens 
woonplaatsprincipe (geaggegreerd over  het   stelsel van werkgevers, 
zelfstandigen (en ambtenaren wat de gezondheidszorgen bet reft ) . Het  gaat  hier 
om  uitkeringen door socialeverzekeringsinstellingen betaald aan huishoudens in 
het  kader van de wet telij ke regelingen waarvan de voornaamste de 
werkloosheidsvergoedingen, de ziekte—en invaliditeitsuitker ingen, de 
pensioenen en de gezinsbij slagen zijn. Hieronder vallen dus de uitker ingen die 
bet rekking hebben op de uitgaven voor pr imaire arbeidsongeschiktheid en 
invaliditeit , d.w.z. tot  aan de werkhervat t ing of tot  aan de erkenning tot  
gehandicapte. I n verband met  de pensioenuitker ingen worden enkel die van de 
pr ivate sector vermeld omdat  volgens het  ESR 1995 de pensioenen die de 
overheid en de overheidsbedrij ven als werkgever rechtst reeks aan hun 
werknemers betalen, niet  tot  de variabele ‘wet telij ke uitker ingen sociale 
verzekering in geld’ (=  categorie D.621 in regionale rekeningen) ’ mogen worden 
gerekend, maar behoren tot  de variabele ‘uitker ingen sociale verzekering 
rechtstreeks betaald door de werkgever ’ (= rubriek D.623 in de regionale 
rekeningen19) .  

                                       
19 Die rubr iek om vat  de uitkeringen die werkgevers betalen in het  kader van sociale-
verzeker ingsregelingen zonder fondsvorm ing. Het  gaat , enerzijds, om  de doorbetaling 
van het  loon ingeval van ziekte, ongeval,  zwangerschap, enz. en, anderzijds, om  
ouderdom spensioenen betaald door de overheid en de zgn. «overheidsbedr ij ven».  
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Uitgaven ( in 
m ilj oen 
euro)  V W BHG 

socialezekerheidsuitgaven 36.806,4 56,48%  34,12%  9,40%  

RIZ-uitgaven 16780,056 57,84%  32,85%  9,31%  

Bron:  regionale rekeningen, Riziv 

Analoog aan de weerhouden uitgaven op de federale begrot ing kunnen we de  
fiscale st romen in de sociale zekerheid berekenen. Wallonië bij voorbeeld draagt  
voor 28,66%  bij  in de financiering van de sociale zekerheid. Het  aandeel in de 
uitgaven (socialezekerheidsuitgaven en RIZ-uitgaven)  ligt  hoger zodat  er sprake 
is van een inkom ende fiscale st room. Tabel 7 geeft  de fiscale st rom en in de 
sociale zekerheid voor de dr ie regio’s. 
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 V W BHG 

Socialezekerheidsuitgaven 2057,483 -2009,802 -47,681 

RIZ-uitgaven 709,740 -702,765 -6,974 

Totaal 2 7 6 7 ,2 2 3  - 2 7 1 2 ,5 6 7  - 5 4 ,6 5 6  

Bron:  eigen berekeningen 

[ fiscale st romen in de financier ing van Gem eenschappen en Gewesten]  

De Gemeenschappen en Gewesten worden voor een groot  deel gefinancierd door 
dotat ies uit  de federale begrot ing. Er worden diverse verdeelsleutels gebruikt  om  
die dotat ies toe te wij zen aan de diverse Gemeenschappen en Gewesten. 

De Gewesten hebben onder meer recht  op een dotat ie uit  de personenbelast ing. 
Sinds 1989 worden die uit  de personenbelast ing toegewezen m iddelen niet  
langer volgens vaste en soms willekeurige verdeelsleutels verdeeld maar op 
basis van de bijdrage van elke ent iteit  tot  de personenbelast ing (PB) . Dat  komt  
neer op de toepassing van het  pr incipe van de "billij ke terugvloeiing", dat  een 
direct  verband tussen de m iddelen van de collect iviteiten en de op hun 
grondgebied geïnde belast ing verzekert .  Die dotat ie geeft  dan geen aanleiding 
tot  intergewestelij ke fiscale st romen. 



I n het  kielzog van die wij ziging van de horizontale verdeelsleutel werd ook een 
mechanisme ingevoerd waarbij  Gewesten aanspraak kunnen maken op een 
solidariteitsbijdrage. I ndien in een Gewest de gemiddelde opbrengst  van de 
personenbelast ing per inwoner lager ligt  dan het  Rij ksgemiddelde, krij gt  dat  
Gewest  een dotat ie ter groot te van een basisbedrag per  inwoner20 maal het  
aantal inwoners maal de afwij king in procentpunten (van de gem iddelde 
opbrengst  in het  Gewest  ten opzichte van het  nat ionaal gem iddelde) . Hier is er  
wel sprake van intergewestelij ke fiscale st romen. Die berekenen we als het  
verschil tussen het  aandeel van dat  Gewest in de financier ing van de aan de 
Gewesten ter beschikking gestelde solidariteitsbijdragen ( is  begrot ingstechnisch 
een voorafname op opbrengsten personenbelast ing)  en de door een Gewest  
ontvangen solidariteitsbijdrage. 

De Gewesten krij gen ook bij kom ende middelen in gevolge de overheveling van 
nieuwe bevoegdheden21. De omvang van die dotat ie is gekoppeld aan de 
evolut ie van de prij sindex en aan de reële groei van het  BBP. De horizontale 
verdeelsleutels liggen, m et  uitzondering voor de bij komende m iddelen met  
bet rekking tot  de provincie-  en gem eentewet , vast  en zijn histor isch bepaald ( is  
begrot ingstechnisch een voorafnam e op opbrengsten personenbelast ing)  

De Gewesten krij gen sinds 1989 begrot ingskredieten voor programma’s voor 
tewerkstelling van werklozen. Van 1989 tot  1999 bleef het  “ t rekkingsrecht ”  
vastgelegd op 312,281 milj oen euro. Na een aantal verhogingen in de periode 
2000-2003 bedroeg het  bedrag in 2003 485,806 m ilj oen euro. Na 2003 is het  
bedrag niet  m eer gewij zigd. Het  wordt  ook niet  aangepast  aan de inflat ie. De 
horizontale verdeelsleutel is alt ij d ongewij zigd gebleven:  Vlaanderen  kr ij gt  
53,04 % , Wallonië  38,14 %  en Brussel  8,02 %  (begrot ingstechnisch komt die 
dotat ie uit  de Rij ksmiddelen, vandaar gem engde financieringssleutel) .  

Voor de bij komende m iddelen in gevolge de overheveling van nieuwe 
bevoegdheden en de begrot ingskredieten voor programma’s voor tewerkstelling 
van werklozen berekenen we de intergewestelij ke fiscale st romen als het  verschil 
tussen de door een Gewest  ontvangen dotat ie en het  aandeel (volgens de 
relevante financier ingsbron)  van dat  Gewest  in de financier ing van de aan de 
Gewesten ter beschikking gestelde dotat ie. 

Die fiscale st romen, tesamen met  solidariteitsbijdragen, geven de 
intergewestelij ke fiscale st romen waartoe de financier ing van de Gewesten 
aanleiding geeft .  

Voor de Gem eenschappen kunnen er drie belangrij ke financier ingsst romen 
vanuit  de federale begrot ing naar de Gem eenschappen worden onderscheiden, 
met  name i)  een dotat ie uit  de personenbelast ing, ii)  een dotat ie uit  de BTW en 
iii)  aanvullende dotat ies. 

De Gemeenschappen hebben recht  op een bepaald bedrag van de federaal 
geïnde personenbelast ing. De verdeling van die dotat ie tussen de 

                                       
20Dat  bedraagt  11,6 euro, in pr ij zen van 1988,  te indexeren vanaf het  begrot ingsjaar 
1989. 
21 Meer bepaald gaat  het  hier over landbouw sinds 1993 en sinds 2002 landbouw en 
visser ij , wetenschappelij k onderzoek inzake landbouw, buit enlandse handel en de 
provincie-  en gem eentewet . 



Nederlandstalige en Franstalige Gemeenschap gebeurt  op basis van de relat ieve 
opbrengst  van de personenbelast ing22. Volgens het  ‘le juste retour ’ principe is er 
hier geen sprake van intergewestelij ke fiscale st romen. 

De Gemeenschappen kr ij gen ook een vast  bedrag dat  uit  de BTW-ontvangsten 
wordt  gefinancierd. 

De totale BTW-dotat ie wordt  over de Gemeenschappen volgens twee 
verdeelsleutels verdeeld.  

De geïndexeerde en voor de evolut ie van het  aantal m in 18- jarigen 
gecorr igeerde basis BTW-dotat ie wordt  tussen de Gemeenschappen verdeeld op 
basis van de verdeelsleutel leer lingenaantallen (6-17- jar igen) . Die dotat ie geeft  
op basis van le juste retour aanleiding tot  intergewestelij ke fiscale st romen 
tussen de beide Gemeenschappen (afwij king ten opzichte van de  regionale 
verdeelsleutel BTW-ontvangsten) . 

Vanaf het  begrot ingsjaar 2012 worden de nieuwe m iddelen die de 
Gemeenschappen vanaf 2002 ontvangen, inclusief de meeropbrengsten die 
voortvloeien uit  de koppeling vanaf 2007 van de  BTW-m iddelen aan het  BBP, 
volledig verdeeld in verhouding tot  de in elke Gemeenschap gelokaliseerde 
ontvangsten inzake de personenbelast ing. I n de overgangsperiode (2002-2012)  
worden de nieuwe middelen verdeeld op basis van de twee cr iter ia, 
leer lingenaantallen en aandeel in de personenbelast ing, waarbij  de bijdrage van 
elke Gemeenschap tot  de personenbelast ing steeds zwaarder 23 doorweegt. De 
bij komende m iddelen geven aanleiding tot  intergemeenschappelij ke fiscale 
st romen wanneer er een afwij king is ten opzichte van de  regionale 
verdeelsleutel BTW-ontvangsten.  

Ten derde krij gen de Gemeenschappen nog  andere dotat ies. Zo zijn er  
aanvullende dotat ies onder de vorm  van begrot ingskredieten ten gunste van de 
universitaire samenwerking en ter dekking van uitgaven voor buitenlandse 
studenten (die dotat ies zij n ten laste van de Rij ksmiddelen) . Ook kr ij gen de 
Gemeenschappen sinds 2002 27,44 %  van de te verdelen winst  van de Nat ionale 
Loterij . De Gem eenschappen krij gen dat  bedrag rechtst reeks van de Nat ionale 
Loterij  en niet  vanuit  de federale begrot ing. De Lot to-m iddelen, die met  0,8428 
%  worden verm inderd ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap, worden 
over de Vlaamse Gemeenschap en de Franstalige Gemeenschap verdeeld 
volgens het  aandeel van elke Gem eenschap in het  totaal van het  voor beide 
Gemeenschappen bestemde bedrag aan personenbelast ing en BTW-ontvangsten. 
Ten slot te ontvangen de Gemeenschappen van de federale schatkist  een 
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23 Meer bepaald wordt   in 2002 35%  van de totale bij kom ende m iddelen toegekend op 
basis van de in elke Gem eenschap gelokaliseerde ontvangsten inzake personenbelast ing. 
De over ige 65%  wordt  aan de Gem eenschappen toegewezen volgens de verdeelsleutel 
die voor de toegewezen BTW-opbrengsten geldt . Het  percentage dat  volgens de 
verhouding van de personenbelast ing wordt  verdeeld st ij gt  j aar lij ks m et  5 procent  voor 
de begrot ingsjaren 2003 tot  en m et  2009 en m et  10 procent  voor de begrot ingsjaren 
2010, 2011 en 2012.  



dotat ie24 die aan de prij sindex gekoppeld is. Die dotat ie compenseert  de 
omvorm ing in 2001 van het  kij k-  en luistergeld van een gemeenschapsbelast ing 
tot  een gewestelij ke belast ing (die dotat ies zij n begrot ingstechnisch een 
voorafnam e op de personenbelast ing en worden dus niet  uit  Rij ksmiddelen 
betaald) .  

Die dotat ies (van de derde categorie)  kunnen in  principe aanleiding geven tot  
fiscale st romen tussen de Gem eenschappen. 

Verm its het  gaat  om een studie van fiscale st romen t ussen de dr ie regio’s in ons 
land, moeten de intergem eenschappelij ke fiscale st romen aan de regio’s worden 
toegewezen. Zoals in de Abafim-studie wordt  voor de toewij zing van een deel 
van ontvangsten van de Vlaamse en Franse Gemeenschap aan Brussel de 
sleutels (Brusselse bevolking x 0,20) / (Brusselse bevolking x 0,20 +  Vlaamse 
bevolking)  en (Brusselse bevolking x 0,80) / (Brusselse bevolking x 0,80 +  
Waalse bevolking)  gehanteerd. De ontvangsten in het  Vlaamse Gewest  
bij voorbeeld zij n dan de per capita ontvangsten in de Vlaamse Gem eenschap 
maal het  aantal inwoners in het  Vlaamse Gewest .  
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Uitgaven ( in 
1000 euro) V W BHG 

 Bijkomende bevoegdheden  195766,4903 59,47%  38,97%  1,56%  

Solidariteitsm echanisme  923410,96 0,00%  81,68%  18,32%  

Trekkingsrechten 485809 53,84%  38,14%  8,02%  

Gem eenschap -  BTW zonder 
Lam berm ont  10481120,15 55,06%  34,67%  10,27%  

Gem eenschap -  ext ra BTW 
Lam berm ont  899288,49 59,07%  31,33%  9,59%  

Buitenlandse studenten 93072,48 31,93%  53,90%  14,17%  

Dotat ie ter com pensat ie van het  
kij k-  en luistergeld 757672,39 62,24%  28,70%  9,06%  

Bron:  Fod Financiën, eigen berekeningen 

                                       
24 De basisbedragen, in prij zen van 2002 bedragen voor de Vlaam se, Franstalige en 
Duitstalige Gem eenschap respect ievelij k ¼�������������¼������������HQ�¼���������� 



De fiscale st romen in Tabel 9 worden berekend door het  regionaal aandeel in de 
m iddelen van de federale overheid (zie Tabel 3)  te vergelij ken m et het  regionaal 
aandeel in de uitgaven voor de Gem eenschappen en Gewesten (zie Tabel 8) .  
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 VG WG BHG 

 Bij komende 
bevoegdheden  2,480 -19,253 16,773 

Solidariteitsmechanisme  560,840 -485,172 -75,669 

Trekkingsrechten 33,500 -43,752 10,252 

Gemeenschap -  BTW 
zonder Lamberm ont  594,841 -580,177 -14,664 

Gemeenschap -  ext ra 
BTW Lamberm ont  14,935 -19,768 4,833 

Buitenlandse studenten 26,807 -23,046 -3,762 

Dotat ie ter compensat ie 
van het  kij k-  en 
luistergeld -11,428 3,306 8,123 

Totaal 1 2 2 1 ,9 7 6  - 1 1 6 7 ,8 6 2  - 5 4 ,1 1 4  

Bron:  eigen berekeningen 

[ Globaal resultaat ]  

Tabel 10 vat  de resultaten van de update van de Abafim studie samen. I n 
Vlaanderen is er een uitgaande fiscale st room  in 2005 van 4771 m ilj oen euro. 
Hiervan gaat  4223 m ilj oen euro naar Wallonië en 549 milj oen euro naar Brussel. 
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 V W BHG 

Fiscale st romen in 
de federale 
begrot ing 782 -342 -440 

Fiscale st romen in 
de sociale 
zekerheid 2767 -2713 -55 

Fiscale st romen in 
de financier ing van 
G&G 1222 -1168 -54 

Totaal 4 7 7 1  - 4 2 2 3  - 5 4 9  

Bron:  eigen berekeningen 

De studie van de NBB bekomt  als resultaat  dat  er uitgaande fiscale st rom en zijn 
zowel vanuit  Vlaanderen als Brussel, respect ievelij k van 5843 en 212 m ilj oen 
euro. Wallonië krij gt  een binnenkom ende fiscale st room van 6056 m ilj oen euro. 
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 V W BHG 

Overheidsontvangsten 5052 -5136 83 

Overheidsuitgaven 790 -920 130 

Totaal 5 8 4 3  - 6 0 5 6  2 1 2  

Bron:  NBB 



7 .  NBB m ethodologie toegepast  op Abafim  
uitgaven en cij fers 

We kunnen de NBB benadering toepassen op de door Abafim  weerhouden 
uitgavencategorieën. Op die manier wordt  naar alle inkomsten van de federale 
overheid25 gekeken terwij l aan de uitgavenzijde de beschikbare informat ie over  
regionale uitgaven wordt   aangewend. 

Aan de inkomstenzijde ( federale ontvangsten respect ievelij k 
socialezekerheidsbijdragen)  bekom en we de fiscale st romen op basis van het  
verschil tussen de per capita ontvangsten in  een regio en de per capita 
ontvangsten in het  Rij k, vermenigvuldigd met  het  regionale bevolkingscij fer. 
I nzake m iddelen van de federale overheid bij voorbeeld liggen de per capita 
ontvangsten in Vlaanderen hoger dan het  Rij ksgemiddelde. Dat  posit ief verschil, 
vermenigvuldigd met  het  bevolkingsaantal in Vlaanderen, geeft  de  uitgaande 
fiscale st room . 
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Gemiddelde ontvangsten 
per capita Fiscale st romen 

Rij k 8008,51 0 

Vlaanderen 8409,38 2.429.636.672 

Wallonië 7180,34 -2.819.892.469 

Brussels Hoofdstedelij k 
Gewest  8393,84 390.255.797 

Bron:  eigen berekeningen 

                                       
25 Het  gedeelte van de federale ontvangsten waarvan geen hor izontale verdeelsleutel 
bestaat , wordt  op basis van de bevolk ingsaandelen aan de Gewesten toegewezen. 
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Gemiddelde ontvangsten 
per capita Fiscale st romen 

Rij k 4025,14 0 

Vlaanderen 4355,06 1.999.632.488 

Wallonië 3526,85 -1.696.641.282 

Brussels Hoofdstedelij k 
Gewest  3725,97 -302.991.207 

Bron:  eigen berekeningen 

Om dubbeltellingen te verm ijden, hebben we alleen naar de eigen ontvangsten 
van de sociale zekerheid gekeken, niet  de dotat ies vanwege de federale 
overheid. 

De fiscale st romen aan de uitgavenzij de worden bepaald op basis van het  
verschil tussen de per capita uitgaven in het  Rij k en de per capita uitgaven in de 
regio, vermenigvuldigd met  het  bevolkingsaantal in de regio. 
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Overheidsinvester inge
n 

Overheidspensioene
n 

Sociale 
uitker inge
n in geld 

Dienstencheque
s 

Rij k 507,48 707,98 336,24 22,82 

V 506,26 707,48 286,59 26,75 

W 362,12 732,07 397,35 16,92 

BH
G 1003,48 629,95 427,90 19,12 

Bron:  eigen berekeningen 

I n Wallonie liggen voor de per capita overheidsinvester ingen onder het  
Rij ksgem iddelde. Dat  posit ief verschil, vermenigvuldigd met  het  



bevolkingsaantal in Wallonië, geeft  de uitgaande fiscale st room op het  gebied 
van overheidsinvester ingen. Tabel 15 geeft  de resultaten voor alle weerhouden 
uitgaven in de federale begrot ing. 
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Overheids 

investeringen 

Overheids 

pensioenen 

Sociale 
uitkeringen 
in geld Dienstencheques Totaal 

V 7.469.356 3.001.733 300.906.103 -23.810.924 287.566.268 

W 494.246.420 
-

82.022.890 
-

208.073.256 20.070.612 224.220.885 

BHG -501.715.776 79.021.157 -92.832.847 3.740.312 
-

511.787.152 

Bron:  eigen berekeningen 

Net  zo kunnen we op basis van de per  capita uitgaven in de sociale zekerheid en 
gezondheidszorg de intergewestelij ke fiscale st romen in de sociale zekerheid en 
gezondheidszorg berekenen. 
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 Sociale zekerheid Riz G&G 

Rij k 3512,52 1601,36 1320,42 

V 3429,91 1601,36 1184,89 

W 3688,30 1618,79 1526,86 

BHG 3415,99 1542,77 1437,38 

Bron:  eigen berekeningen 
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Sociale 
zekerheid Riz G&G 

Totaal 

V 500.742.506 20.726 821.385.593 1.322.148.825 

W -598.510.242 -59.356.891 -702.927.780 
-

1.360.794.914 

BHG 97.767.736 59.336.166 -118.457.812 38.646.089 

Bron:  eigen berekeningen 

Tabel 18 vat  de resultaten samen. I n Vlaanderen is er een uitgaande fiscale 
st room in 2005 van 6039 m ilj oen euro. Hiervan gaat  5653 m ilj oen euro naar 
Wallonië en 386 m ilj oen euro naar Brussel.  
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 V W BHG 

Overheidsontvangsten 4429 -4517 87 

Overheidsuitgaven 1610 -1137 -473 

Totaal 6 0 3 9  - 5 6 5 3  - 3 8 6  

Bron:  eigen berekeningen 

8 . Besluit  

Het  berekenen van intergewestelij ke fiscale st romen is een complexe 
aangelegenheid. Er zij n niet  alleen stat ist ische problemen maar ook verschillen 
in methodologie die de resultaten mee bepalen.  

De Abafim studie berekent  de intergewestelij ke fiscale st rom en in 
deelboekhoudingen van Ent iteit  I  ( federale overheid en sociale zekerheid) . De 
fiscale st romen worden er bepaald door  een samenspel van bijdragen en 
uitker ingen. Maar de Abafim  studie wij st  niet  alle inkomsten van de federale 
overheid aan de Gewesten toe. De resultaten zijn vertekend zodra de verdeling 
tussen de regio’s van de niet  weerhouden federale ontvangsten niet  op basis van 



het  juste retour principe gebeurt . De NBB studie daarentegen wij st  quasi alle 
ontvangsten van Ent iteit  I  t oe aan de regio’s terwij l het  aantal in ogenschouw 
genomen uitgavencategorieën beperkt  is. De resultaten van de NBB benadering 
zijn vertekend zodra de niet  opgenomen overheidsuitgaven niet  in gelij ke mate 
per capita over de dr ie Gewesten verdeeld zij n. Die vertekening kan de fiscale 
st romen in beide r icht ingen beïnvloeden. De eventuele fiscale st romen met  
bet rekking tot  de niet  weerhouden uitgaven  zorgen er voor dat  de resultaten 
van de NBB  studie in theorie zowel een boven-  dan wel ondergrens kunnen zijn. 
Uit  de empirie blij kt  dat  de resultaten van de NBB studie een ondergrens zijn 
voor de fiscale st room vanuit  Vlaanderen maar een bovengrens voor de fiscale 
st room uit  Brussel en uit  Wallonië. Door bij komende uitgavencategorieën in de 
analyse te bet rekken, neemt  de fiscale st room vanuit  Vlaanderen toe maar 
neemt  die vanuit  Brussel en naar Wallonië af.  Een zo globaal mogelij ke 
benadering, zowel aan de inkomsten-  als de uitgavenzijde, lij kt  dan ook 
aangewezen voor een studie van de intergewestelij ke fiscale st romen.   

Bibliografie 

 

WHISLADE J., D. YUIL, S. TAYLOR, L. DAVEZIES, B.H. NICOT en R. 
PRUD’HOMME (1996), Economic and social cohesion in the European union :  the 
impact  of member states’ own policies, Final report  to the European Commission 
(DG XVI ) .  



Appendix:  gebruikte data  voor afleiden van de kost  
van overheidsm iddelen 
������� �������������������������������� ������������������������ ���� �

 2005 2006 

Duitstalige Gem eenschap 
(DG)  72.512 73.119 

BHG 1.006.749 1.018.804 

Vlaanderen 6.043.161 6.078.600 

Wallonië (exclusief DG)  3.323.430 3.340.859 

Rij k 10.445.852 10511382 

Bron:  NIS 

������� ������������������������������� ����������������� �
  2 0 0 5  

 personenbelast ing 35663,5 

 vennootschapbelast ing 10624,1 

 andere 19363 

 accijnzen 3445,297 

 BTW en regist rat ie 14822,26 

 Totaal 83918,1 

 



������� �������������������������������� ����������������� �
2 0 0 5      

 directe belast ingen gezinnen  824,6 

 directe belast ingen vennootschappen 229,3 

 indirecte belast ingen  1242,1 

 socialezekerheidsbijdragen   39500,1 

 alternat ieve financier ing26  9222,7 

 staatstoelage   6865 

 rest    381,8 

 Totaal   58265,6 

 

������� �
��������������������������������������������
 Aandeel V Aandeel W Aandeel BHG 

Aanslagjaar 2006, 
inkomsten 2005 

63,31%  28,25%  8,44%  

Bron:  Fod Financiën 

                                       
26 De voor lopige rekeningen van 2005 geven als alternat ieve financier ing en 
staatstoelage respect ievelij k 9264,383 en 6440,886 m ilj oen euro (bron:  Vadem ecum  
Sociale Zekerheid, Fod Sociale Zaken) . 
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 Aandeel V Aandeel W Aandeel BHG 

woonplaatsprincipe 
(op basis van 
maatschappelij ke 
zetel)  

53,49%  13,48%  33,03%  

volgens aandeel in 
bruto toegevoegde 
waarde 57,35%  23,46%  19,19%  

Bron:  Fod Financiën, eigen berekeningen 

De  verdeling van de vennootschapbelast ing gebeurt  hier op basis van de 
maatschappelij ke zetel. Dat  leidt  tot  een relat ieve overschat t ing van het  aandeel 
wanneer een regio relat ief veel maatschappelij ke zetels heeft , zoals het  geval is 
met  Brussel. Een deel van de vennootschapbelast ing wordt  immers in andere 
regio’s gegenereerd maar wordt  op basis van de maatschappelij ke zetel 
toegewezen aan Brussel.  
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 Vlaams 
Gewest  

Waals 
Gewest  

Brussels 
Hoofdstedelij k 
Gewest  

BTW 61,25% 29,94% 8,81% 

Accij nzen 58,60% 33,40% 8,00% 

I ndirecte 
belast ingen 
(gewogen 
BTW en 
accijnzen)  60,75% 30,59% 8,65% 

Bron:  NBB 
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 Aandeel V Aandeel W Aandeel BHG 

2005 62,7%  28,4%  8,9%  

Bron:  Regionale rekeningen, NBB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 

 
 


