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I nle iding 
 
De staatshervormingen van 1970, 1980, 1989, 1993 en 2001 hebben de Belgische 
staat  grondig vert immerd. Van een unitaire staat  zij n we geëvolueerd naar een 
staat  van gefedereerde ent iteiten. De Gemeenschappen en Gewesten beschikken 
over ruime uitgavenbevoegdheden terwij l de financiering van de Gem eenschappen 
en Gewesten wordt  geregeld door de zogenaamde Bij zondere Financieringswet 1 van 
16 januari 1989, geamendeerd door de staatshervormingen van 1993 (bij zondere 
wet  van 16 juli 1993) en 2001 (bij zondere wet  van 13 juli 2001). 
 
Deze bijdrage beschr ij ft  de financiering van de gefedereerde ent iteiten in België. 
Afdeling 2 en afdeling 3 beschrij ven respect ievelij k de financier ing van de Gewesten 
en die van de Gemeenschappen. Afdeling 4 illust reert  de concrete werking van de 
Bij zondere Financieringswet  voor het  jaar 2006.  
 

2 . Financier ing van de Gew esten  
 
Behalve specifieke dotat ies van de federale overheid (zie punt  iv)  en eigen 
inkomsten (zie punt  v)  kunnen Gewesten hun uitgaven financieren m et m iddelen 
op basis van de Bij zondere Financier ingswet .  De m iddelen waarover de Gewesten 
beschikken op basis van de Bij zondere Financieringswet , zij n samengesteld uit  i)  
gewestelij ke belast ingen, ii)  samengevoegde belast ingen, iii)  toegewezen 
belast ingen en dotat ies. 
 
 

i.  Eigen belast ingen 
 

Elk Gewest is volledig bevoegd om twaalf soorten belast ingen te heffen op zijn 
grondgebied, die te wij zigen of zelfs af te schaffen. Die twaalf belast ingen zijn 
respect ievelij k:   

 
1. de belast ing op de spelen en weddenschappen 

2. de belast ing op de automat ische ontspanningstoestellen 

3. de openingsbelast ing op de slij ter ij en van gegiste dranken 

4. het  successierecht  van r ij ksinwoners en het  recht  van overgang bij  overlij den 
van niet - r ij ksinwoners 

5. de onroerende voorheffing 

6. het  regist rat ierecht  op de overdrachten ten bezwarende t itel van in België 
gelegen onroerende goederen met  uitsluit ing van de overdrachten die het  
gevolg zij n van een inbreng in een vennootschap behalve voor zover het  een 
inbreng bet reft  door  een natuurlij k persoon van een woning in een Belgische 
vennootschap 

                                                
1 Uit zondering hierop is de Duitstalige Gem eenschap waarvan het  inst it ut ioneel en f inancieel kader 
sinds de eerste staatshervorm ing via een gewone wet  wordt  geregeld. 
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7. het  regist rat ierecht  op:  a)  de vest iging van een hypotheek op een in België 
gelegen onroerend goed;   b)  de gedeeltelij ke of gehele verdelingen van in 
België gelegen onroerende goederen, de afstanden onder bezwarende t itel, 
onder medeëigenaars, van onverdeelde delen in soortgelij ke goederen, en de 
omzet t ingen bedoeld in de art ikelen 745quater en 745quinquies van het  
Burgerlij k Wetboek, zelfs indien er geen onverdeeldheid is 

8. het  regist rat ierecht  op de schenkingen onder de levenden van roerende of 
onroerende goederen 

9. het  kij k-  en luistergeld 

10. de verkeersbelast ing op de autovoertuigen 

11. de belast ing op de inverkeerstelling 

12. het  eurovignet .  

 
Tabel 1 geeft  een overzicht  van in welke mate en voor welke belast ingen de 
Gewesten over fiscale autonomie beschikten voor de staatshervorming van 2001 
(de zogenaamde Lamberm ont  staatshervorming) . Fiscale autonomie heeft  
betrekking op de verantwoordelij kheid voor het  bepalen van de belastbare basis, de 
belast ingvoet , eventuele vr ij stellingen en het  genot  van de opbrengsten. 
 
Tabel 1:  Regionale belast ingbevoegdheden vóór staatshervorm ing van 2001 
Regionale 
belast ingen 

Belastbar
e basis 

Belast ingvoe
t  

Vrijste llin
g 

I nkom sten 

De belast ing op de 
spelen en 
weddenschappen 

Gewest   Gewest  Gewest  100%  Gewest  

De belast ing op de 
automat ische 
ontspanningstoestelle
n 

Gewest   Gewest  Gewest  100%  Gewest  

De openingsbelast ing 
op de slij terij en van 
gegiste dranken 

Gewest   Gewest  Gewest  100%  Gewest  

Successierechten Federaal Gewest  Gewest  100%  Gewest  
Kij k-  en luistergeld 
 

Federaal Federaal Federaal 73,321%  
Gemeenscha
p 

De onroerende 
voorheffing 

Federaal Gewest  Gewest  100%  Gewest  

Regist rat ierechten op 
de overdrachten ten 
bezwarende t itel van 
in België gelegen 
onroerende goederen 

Federaal Federaal Federaal 59%  
Federaal, 
41%  Gewest  

Regist rat ierechten op 
hypotheken 

Federaal Federaal Federaal 100%   
Federaal 

Regist rat ierechten op 
de schenkingen onder 

Federaal Federaal Federaal 100%   
Federaal 
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de levenden van 
roerende of 
onroerende goederen 
De verkeersbelast ing 
op de autovoertuigen 

Federaal Federaal Federaal 100%   
Federaal 

De belast ing op de 
inverkeerstelling 

Federaal Federaal Federaal 100%   
Federaal 

Het  Eurovignet  Federaal Federaal Federaal 100%   
Federaal 

Bron:  Van der  St ichele, G. en M. Verdonck, 2001 
 
Uit  Tabel 1 blij kt  dat  vóór 2002 bepaalde belast ingen gedeeltelij k onder de 
gewestelij ke bevoegdheid vielen alsook dat  de opbrengsten (geheel of gedeeltelij k)  
naar de Gewesten werden overgeheveld. Vanaf 2002 zij n zowel de opbrengst  als de 
bevoegdheden van die belast ingen volledig naar de Gewesten overgeheveld. 
Bovendien zijn m et  ingang van 2002 bepaalde belast ingen, waarvan zowel de 
opbrengst  als de bevoegdheden voorheen volledig federaal waren, ook integraal 
naar de Gewesten overgedragen.  
Hierbij  moet  wel worden opgem erkt  dat  er een aantal grenzen zijn gesteld aan de 
autonom ie van de Gewesten inzake de gewestelij ke en aanverwante belast ingen. 
Zo moeten ter verm ij ding van fiscale m igrat ie en delokalisat ie en van ongezonde 
belast ingconcurrent ie " indien nodig begeleidende maatregelen worden uitgewerkt " .  
Ten aanzien van de belast ing op de inverkeerstelling en de verkeersbelast ing is 
zelfs een verplicht  samenwerkingsakkoord opgelegd aan de Gewesten. Een 
different iat ie tussen de Gewesten met  bet rekking tot  die belast ing is dus slechts 
mogelij k voor zover alle Gewesten hierm ee instemmen.  
 
Bij  de verruim ing van de fiscale autonomie in 2001 werd gest reefd naar budget taire 
neut raliteit  voor  alle bet rokken overheden2. Om dat  te bewerkstellingen, vond de 
not ie “negat ieve term”  ingang. De vaststelling en de jaarlij kse evolut ie van de 
negat ieve term  wordt  geregeld door art ikel 33bis van de bij zondere 
financier ingswet . De negat ieve term komt  neer op een aft rek op of verm indering 
van het  aan de Gewesten toegewezen gedeelte van de opbrengst  van de 
personenbelast ing (zie verder) . De bij komende overdracht  van de opbrengst  van de 
gewestelij ke belast ingen ingevolge de uitbreiding van de fiscale autonomie wordt  
dus gecompenseerd. Volgende belast ingen maken deel uit  van de negat ieve term :   
 

1)  het  regist rat ierecht  op de overdrachten ten bezwarende t itel van in België 
gelegen onroerende goederen a rato van 58,592%  (wat  neerkomt  op het  tot  
en met  begrot ingsjaar 2001 niet- toegewezen gedeelte van de opbrengst )  ;   

2)  het  regist rat ierecht  op de vest iging van een hypotheek op een in België 
gelegen onroerend goed ;  

3)  het  regist rat ierecht  op de gedeeltelij ke of gehele verdeling van in België 
gelegen onroerende goederen, de afstanden onder bezwarende t itel, onder 
medeëigenaars, van onverdeelde delen in soortgelij ke goederen, en de 
omzet t ingen bedoeld in de art ikelen 745quater en 745quinquies van het  
Burgerlij k Wetboek, zelfs indien er geen onverdeeldheid is ;  

                                                
2 Op langere term ij n is die operat ie wellicht  niet  budget tair  neut raal voor de federale overheid verm its 
de negat ieve term maar voor 0,91%  aan de groei van het  BBP werd gekoppeld. Op basis van Vladymo 
wordt  de meerkost  voor de federale overheid geraam d op X%  van het  BBP in 2020. 
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4) het  regist rat ierecht  op de schenkingen onder de levenden van roerende en 
onroerende goederen ;  

5)  de verkeersbelast ing op de autovoertuigen ;  
6)  de belast ing op de inverkeerstelling ;  
7)  het  eurovignet  ;  
8)  de interesten en fiscale boeten in de mate dat  die tot  en m et  het  

begrot ingsjaar 2001 nog niet  aan de Gewesten werden toegewezen ;   
9)  het  kij k-  en luistergeld 

 
Om de negat ieve term  concreet  te berekenen, is telkens het  gem iddelde genomen 
van hogergenoemde belast ingen over de begrot ingsjaren 1999–2001, waarbij  die 
jaarlij kse ontvangsten zijn uitgedrukt  in pr ij zen van 2002. 
 
De zogenaamde basisbedragen van de negat ieve term  (zie Tabel 2)  worden met  
ingang van het  begrot ingsjaar 2003 jaarlij ks aangepast  aan de procentuele 
verandering van het  gemiddelde indexcij fer van de consumpt ieprij zen, alsook aan 
91%  van de reële groei van het  bruto nat ionaal inkom en (behalve voor wat  het  
gedeelte van de negat ieve term  betreft  dat  bet rekking heeft  op het  kij k-  en 
luistergeld want  dat  gedeelte wordt  enkel jaarlij ks geïndexeerd) . Het  Lambermont -
akkoord heeft  immers het  kij k-  en luistergeld (KLG)  als gemeenschapsbelast ing 
afgeschaft  en omgevormd tot  een gewestelij ke belast ing. Als compensat ie voor de 
afschaffing krij gen de dr ie Gemeenschappen een nieuwe dotat ie3 die aan de 
prij sindex gekoppeld is. Naar analogie met de jaarlij kse aanpassing van die dotat ie 
in funct ie van de procentuele verandering van het  gem iddelde indexcij fer van de 
consumpt ieprij zen, wordt  het  ermee overeenstemmend gedeelte van de negat ieve 
term  ook jaarlij ks geïndexeerd. 
 
Tabel 2:  Basisbedragen negat ieve term in ¼��(pr ij zen 2002) 
 VG WG BHG 
Negat ieve term  
exclusief KLG 1.666.703.311 679.340.115 352.770.188,1 
Negat ie term  KLG 446.628.373,1 215.381.490,8 53.611.632,97 
Bron:  Fod Financiën, Studiedienst  
 

ii.  Samengevoegde belast ingen 
 
We spreken van een samengevoegde belast ing ( ‘pick a back tax’)  wanneer lagere 
overheden bevoegd zijn om  een opcent iem te heffen op een belast ing geheven 
door de federale overheid. Die supplem entaire aanslagvoet  wordt  –eventueel 
binnen m inimum - en maximum grenzen-  autonoom door de lagere overheid 
vastgesteld. De federale overheid is verantwoordelij k voor het  bepalen van de 
belastbare basis. 
Samengevoegde belast ingen zijn bij  ons een belangrij ke bron voor de financiering 
van de steden en gemeenten via de zogenaamde opcent iemen. Ook de Gewesten 
kunnen sinds 2002 binnen een bepaalde m arge in de personenbelast ing algemene 
forfaitaire dan wel procentuele op-  en afcent iemen toepassen of algem ene 
belast ingaft rekken invoeren. Die marge is beperkt  tot  6,75%  van de federaal 
geïnde personenbelast ing. Bovendien mag de progressiviteitsschaal alleszins niet  
worden verm inderd en mag geen "deloyale fiscale concurrent ie" opt reden.  

                                                
3 De basisbedragen,  in pr ij zen van 2002 bedragen voor de Vlaamse, Franstalige en Duit stalige 
Gemeenschap respect ievelij k 

���������	��
��� ���������������������� ��������������� ������� �����
. 
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Vlaanderen maakt  sinds kort  op een bescheiden wij ze gebruik van die bevoegdheid. 
Vanaf 2007 ( inkomsten 2007, aanslagjaar 2008)  krij gen de inwoners van het  
Vlaamse Gewest  wiens belastbaar inkomen minstens 6.925,00 euro en maximum  
24.530,00 euro bedraagt  op jaarbasis4,  een forfaitaire verm indering in de 
personenbelast ing (de zogenaamde Vlaamse jobkort ing)  van 125 euro.  
 
 

iii.  Toegewezen belast ingen 
 
De Gewesten hebben j aar lij ks recht  op een bepaald bedrag van de federaal geïnde 
personenbelast ing. Dat  bedrag is histor isch bepaald en wordt  jaarlij ks gekoppeld 
aan de evolut ie van de prij sindex en de economische groei5. 
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) 6. Dat  komt  neer op de 
toepassing van het  principe 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 . De horizontale verdeelsleutel voor begrot ingsjaar t  wordt  
bepaald door de resultaten van het  aanslagjaar t -1 ( inkomsten t -2) . 
I n het  kielzog van (of als smeerolie voor)  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 gem iddelde 
opbrengst  van de personenbelast ing per inwoner lager ligt  dan het  
Rij ksgem iddelde, krijgt  dat  Gewest  een dotat ie ter groot te van een basisbedrag per  
inwoner7 maal het  aantal inwoners maal de afwij king in procentpunten (van de 
gemiddelde opbrengst  in het  Gewest  ten opzichte van het  nat ionaal gem iddelde) 8.  
 
We voeren volgende notat ie in:  
 

i
tPB  =  de opbrengst  van de personenbelast ing in gewest  i in jaar t  ;  tPB =  de 

opbrengst  van de personenbelast ing in het  Rij k in jaar t  
                                                
4 I n 2008 gaat  het  inkomensplafond m et  250 euro om hoog terwij l de j obkort ing 200 euro wordt . I n 
2009 vallen alle inkom ensdrem pels weg. Wie geen belast ingen betaalt ,  of m inder dan de kort ing 
waarop hij / zij  recht  heeft ,  kr ij gt  het  verschil niet  teruggestort .  Die kort ing wordt  dus enkel toegekend 
aan personen die hun off iciële woonplaats (domicilie)  in het  Vlaam s Gewest  hebben en geldt  voor alle 
werknemers (zowel van de private als van de openbare sector)  die aan de gestelde voorwaarden 
voldoen. De kort ing wordt  niet  t oegekend op basis van vervangingsinkom sten. 

5 Op de I nterm inister iële Conferent ie voor Financiën en Begrot ing van 1 juni 2005 werd besloten om 
m et  ingang van het  begrot ingsjaar 2006 het  Bruto Nat ionaal I nkom en (BNI )  als param eter voor de 
economische groei te vervangen door het  Bruto Binnenlands Product  (BBP) in de berekening van de 
aan de Gemeenschappen en de Gewesten toegewezen m iddelen en dotat ies ten laste van de federale 
begrot ing. De Bij zondere Financieringswet  spreekt  evenwel nog alt ij d van een koppeling aan het  BNI . 
 
6 Om concreet  de verdeelsleutel voor de Gemeenschappen te bepalen, wordt  20%  van de Brusselse 
personenbelast ing bij  opbrengst  van het  Vlaamse Gewest  geteld, 80%  bij  die van het  Waalse gewest . 
De opbrengsten van de personenbelast ingen van de Duitstalige Gemeenschap worden niet  verrekend. 
7Dat  bedraagt  11,6 euro, in pr ij zen van 1988, te indexeren vanaf het  begrot ingsjaar 1989. 
8 Concreet  wordt  in de lente van het  jaar t  bij  de begrot ingscont role de solidarit eitsbijdrage voor het  
j aar t -1 herberekend en volgt  dan de definit ieve afrekening. Op dat  moment  is de inflat ie gekend voor 
het  jaar t -1 met  het  oog op de volledige inflat iecorrect ie van het  basisbedrag per inwoner terwij l het  
inwonersaantal op 1 januari van het  jaar t -2 wordt  gehanteerd en de opbrengst  uit  de 
personenbelast ing voor het  aanslagjaar t -2 (dat  is de toestand op 30 juni van het  jaar t -1 want  cij fers 
voor aanslagjaar t -1 zijn pas in late zomer van het  jaar t  bekend). 
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i
tPOP  =   het  aantal inwoners in gewest  i in jaar t  

tPOP =   het  aantal inwoners in het  Rij k  in jaar t  

tP =  algem een prij zenpeil in jaar t   

tBBP =  het  bruto binnenlands product  in jaar t  

tσ  =  de solidariteitsbijdrage per capita in jaar t  

 
Zoals in Cat toir  en Verdonck maar rekening houdend m et  de staathervorm ing van 
2001, kunnen we de toegewezen belast ingen voor Gewest  i in jaar t  zonder 
solidariteitsbij drage voorstellen als:  
 

i
t

i
t

t

i
t

t
i
t KLGNT

PB
PB

DD −−⋅=
 

 
terwij l voor een Gewest  i in jaar t  met  solidariteitsbijdrage de toegewezen belast ing 
neerkom t  op:  
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Net  zoals de negat ieve term , 0

iNT , en het  kij k en luistergeld, 0
iKLG , is de 

basisdotat ie, 0D , een histor isch bepaald vast  bedrag. Meer bepaald gaat  men vanaf 

2000 –het  zogenaam de definit ieve stelsel  voor de toewij zing van de m iddelen aan 
de Gewesten afkomst ig van de opbrengst  van de personenbelast ing-  elk jaar uit  
van de aan het  Gewest  in het  vor ig begrot ingsjaar toegekende bedrag, exclusief de 
eventuele solidariteitstussenkomst en de negat ieve term. Dat  bedrag wordt  
vervolgens aangepast  aan de verandering van het  algemeen prij zenpeil en de reële 
groei van het  BBP van het  begrot ingsjaar in kwest ie. Die geïndexeerde bedragen 
per Gewest  worden samengeteld en uitgedrukt  als een percentage ( tot  5 cij fers na 
de komma)  van de totale ontvangsten inzake personenbelast ing. Dat  percentage 
wordt  vervolgens toegepast  op de ontvangsten uit  de personenbelast ing die in het  
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Gewest  gelokaliseerd zijn en geeft  aldus het  bedrag uit  de personenbelast ing 
waarop het  Gewest  in dat  begrot ingsjaar recht  heeft .  
Merk ook op dat  vanaf 2000 het  verschil (posit ief of negat ief)  in 
solidariteitsbij dragen ten opzichte van de bedragen in 1999 ten laste komt  van de 
federale overheid. I n de overgangsperiode 1989-1999 werd de nat ionale 
solidariteitstussenkomst  door de Gewesten volledig onderling ten laste genomen 
(de globale toelage uit  de personenbelast ing werd hiermee ingekort ) .  
 
Soms spreekt  men hier van een gedeelde personenbelast ing. I n de prakt ij k komen 
we toch dichter bij  een loutere dotat ie toegewezen uit  de federale m iddelen aan de 
Gewesten. Want  het  aandeel van de Gewesten is niet  form eel vastgelegd. Men is 
vert rokken van een bepaald basisbedrag dat  vervolgens gekoppeld is aan de 
evolut ie van de prij sindex en de reële groei van het  Bruto Nat ionaal I nkom en 
(BNI ) 9. Er is dus geen sprake van een vastgelegde vert icale verdeelsleutel tussen 
het  federale en het  gewestelij ke niveau. Zo een vaste verdeelsleutel is ook voor de 
Oeso een noodzakelij ke voorwaarde om  van gedeelde belast ingen te kunnen 
spreken. Meer bepaald stelt  de Oeso een duidelij ke set  van (cumulat ieve)  criteria10 
voor om  dotat ies duidelij k te kunnen onderscheiden van gedeelde belast ingen. 
Want  nu hanteren sommige landen of de diverse overheden binnen een land 
andere definit ies van dotat ies en gedeelde belast ingen waardoor de data met  
betrekking tot  fiscale autonom ie niet  coherent  zij n11.  
 
De ontwikkeling van deze gewestm iddelen kent  dus een eigen dynam iek die afwij kt  
van de evolut ie van de federale opbrengsten. Want  de Gewesten profiteren 
enerzijds niet  van de progressiviteit  in de opbrengsten van de personenbelast ing. 
Anderzijds ondervinden ze, in tegenstelling tot  de steden en gemeenten, ook geen 
nadelige invloed op hun inkomsten van ver lagingen in de federale aanslagvoeten. 
Wel wordt  het  totale bedrag tussen de Gewesten verdeeld volgens de opbrengsten 
van de personenbelast ing in de onderscheiden Gewesten (de relat ieve 
belast ingopbrengsten bepalen de horizontale verdeelsleutel) .  Grotere 
belast ingopbrengsten in de eigen regio hebben dus een posit ief effect  op het  
aandeel in het  te verdelen bedrag. Het  is wellicht  de horizontale verdeelsleutel die 
aanleiding geeft  tot  het  gebruik door sommigen van de term  gedeelde 
personenbelast ing. 
 
 
 

                                                
9 Vanaf 2006 is de koppeling aan het  BBP. 

10 De vier cr iter ia zijn 1)  bestedingsvrij heid voor subcent rale overheden van toegewezen m iddelen ;  
indien geoorm erkt , kan er geen sprake zijn van gedeelde belast ingen 2)  zijn de inkomsten voor de 
subnat ionale overheid een bepaalde proport ie van de totale opbrengsten van de gedeelde 
belast ingen? I n afwezigheid van zo  een vert icale verdeelsleutel of wanneer het  inkom ensrisico voor 
de subnat ionale overheden wordt  afgedekt , moeten we spreken van een dotat ie 3)  ligt  de vert icale 
verdeelsleutel vast  want  niet  te veranderen in loop van het  budget taire j aar ;  indien de vert icale 
verdeelsleutel wel kan worden gewijzigd in loop van budget taire jaar, kan er geen sprake zijn van 
gedeelde belast ingen  maar wel van dotat ie 4)  is de horizontale verdeelsleutel afhankelij k van de 
plaats van voortbrenging of afhankelij k  van het  aantal inwoners,  werknemers of van de 
belast ingcapaciteit  van de subcent rale overheid,  dan is er sprake van gedeelde belast ingen;   indien de 
horizontale verdeelsleutel andere indicatoren bevat  dan belast ingopbrengst , bevolking, aantal 
werknemers of belast ingcapacit eit , moeten we van een dotat ie spreken. 
 
11 ‘Such lack of clar it y j eopardizes the coherence of SCG revenue stat ist ics, reduces st rength and 
ut ilit y of fiscal design analysis and impairs the comparabilit y of t rue fiscal autonomy’ (Oeso, 2006) 
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iv. Andere dotat ies 
 
De Gewesten krij gen sinds 1989 begrot ingskredieten voor program ma’s voor 
tewerkstelling van werklozen. Van 1989 tot  1999 bleef het  “ t rekkingsrecht ”  
vastgelegd op 312,281 m ilj 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  meer gewij zigd. Het  wordt  ook niet  aangepast  aan de inflat ie. De 
horizontale verdeelsleutel (die niet  is opgenomen in de BFW) bleef ongewij zigd:  
Vlaanderen  53,04 % , Wallonië  38,14 %  en Brussel  8,02 % . 
 
De Gewesten krij gen bij komende middelen in gevolge de overheveling van nieuwe 
bevoegdheden12. 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, met  uitzondering voor de bij komende 
m iddelen met  bet rekking tot  de provincie-  en gemeentewet , vast  en zijn histor isch 
bepaald in funct ie van een feitelij k behoeftencriter ium  dat  weinig met financieel-
fiscale verantwoordelij kheid te maken heeft .  
De horizontale verdeelsleutel voor de bij komende m iddelen met bet rekking tot  de 
provincie-  en gem eentewet  is een samengestelde verdeelsleutel. Concreet  wordt  
het  relat ief aandeel berekend dat  elk Gewest   van toegewezen m iddelen uit  
personenbelast ing (exclusief negat ieve term) , eventuele solidariteitsbijdrage, 
t rekkingsrechten voor werklozen en m iddelen overgedragen bevoegdheden 
( landbouw, landbouw&visserij , wetenschappelij k onderzoek landbouw en 
buitenlandse handel)  in het  totaal van de aan de Gewesten toegewezen m iddelen 
uit  personenbelast ing (exclusief negat ieve term) , solidariteitsbijdragen, 
t rekkingsrechten voor werklozen en m iddelen overgedragen bevoegdheden 
( landbouw, landbouw&visserij , wetenschappelij k onderzoek landbouw en 
buitenlandse handel) .  
 
Tabel 3:  Horizontale verdeelsleutels bij komende middelen overgedragen 
bevoegdheden 
 VG WG BHG 
landbouw (1993)  61,96%  38,04%   
landbouw & 
zeevisserij  
(2002) 60,38%  37,06%  2,56%  
wetenschappelij k 
onderzoek 
landbouw (2002)  52,65%  47,35%   
buitenlandse 
handel (2002)  63,60%  27,66%  8,74%  
provincie-  en 
gemeentewet  
(2002) 

variabel variabel variabel 

Bron:  Bij zondere Financier ingswet  
 
Het  Brussels Hoofdstedelij k Gewest  ten slot te kr ij gt  begrot ingskredieten als 
compensat ie voor de dode hand13 en voor invester ingen (oa. in het  kader van 
Belir is) .  
                                                
12 Meer bepaald gaat  het  hier over landbouw sinds 1993 en sinds 2002 landbouw en v isserij , 
wetenschappelij k onderzoek inzake landbouw, buitenlandse handel en de provincie-  en gemeentewet . 
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v. Andere financieringsm iddelen 
 
Behalve de in de BFW opgesomde financiële m iddelen beschikken de Gewesten nog 
over andere financier ingsm iddelen. Er  zij n vooreerst  de eigen niet - fiscale 
ontvangsten van de Gewesten die verbonden zijn aan de uitoefening van de aan de 
Gewesten toegekende bevoegdheden. Die ontvangsten zijn zeer verscheiden:  
inkomsten uit  de exploitat ie van bossen, jacht -  en visvergunningen, interesten en 
dividenden uit  beleggingen, huurgelden, loodsgelden, etc. .  De schenkingen en 
legaten die Gewesten ontvangen, worden tot  de niet - fiscale ontvangsten gerekend. 
Vervolgens kan de financier ing van de Gewesten ook m et  de opbrengst  van 
leningen gebeuren (art  1 van de BFW) . 
Ten slot te beschikken de Gewesten over de in de Grondwet  ingeschreven algemene 
bevoegdheid tot  het  heffen van belast ingen (art ikel 170, § 2 van de Grondwet) 14.  
 
 

3 . Financier ing van de Gem eenschappen 
 
De m iddelen waarover de Franstalige en Vlaamse Gemeenschap beschikken op 
basis van de Bij zondere Financieringswet , kunnen als volgt  worden onderscheiden:  
i)  een dotat ie uit  de personenbelast ing, ii)  een dotat ie uit  de BTW en iii)  
aanvullende dotat ies. 
De Duitstalige Gemeenschap daarentegen wordt  hoofdzakelij k gefinancierd via een 
dotat ie ten laste van de algemene uitgavenbegrot ing. Vóór 2002 kreeg de 
Duitstalige Gemeenschap zoals de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap de net to-
opbrengst  van het  kij k-  en luistergeld.  Met de regionaliser ing van het  kij k-  en 
luistergeld sinds 2002 kr ij gt  ook de Duitstalige Gemeenschap een compenserende 
dotat ie die vooraf wordt  genom en op de federale opbrengsten van de 
personenbelast ing. Dat  is de uitzondering op de regel dat  de financier ing van de 
Duitstalige Gem eenschap niet  wordt  geregeld door de Bij zondere Financier ingswet .  
 
 

i.  Dotat ie uit  personenbelast ing 
 
De Franstalige en Vlaamse Gem eenschap hebben recht  op een bepaald bedrag van 
de federaal geïnde personenbelast ing. Het  basisbedrag is gekoppeld aan de 
evolut ie van de gezondheidsprij sindex en voor 100% 15 aan de reële groei van het  
BNI 16.  
 
Formeel hebben we 
 

                                                                                                                                                       
13 I nternat ionale instellingen in Brussel zij n vr ijgesteld van onroerende voorheff ing en de overheden 
lopen aldus de opcent iemen op de onroerende voorheff ing m is. 
14 Maar enigszins aan banden gelegd door het  ‘non bis in idem’ principe:  het  staat  de 
Gewesten/ Gemeenschappen vrij  om een willekeurige belast ing in te voeren in zoverre die nog niet  op 
federaal v lak bestaat  of de federale overheid niet  van plan is een dergelij ke belast ing in te voeren. 
15 Die koppeling is geleidelij k  ingevoerd. Zo bedroeg de koppeling 10%  in 1994, in 1995 15% ,  in 
1996 20% , in 1997 70% ,  in 1998 75%  , 97,5%  in 1999 % . 
16 Vanaf 2006 is de koppeling aan het  BBP. 
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( ) ( )1 1 1PB PB
t t t tD D π γ−= ⋅ + ⋅ +  waarbij  de basisdotat ie, PBD0 ,  een histor isch bepaald vast  

bedrag is. 
 
De horizontale verdeling van die dotat ie gebeurt  op basis van de relat ieve 
opbrengst  van de personenbelast ing17. 
 
 

ii.  Dotat ie uit  BTW-ontvangsten 
 
De Franstalige en Vlaamse Gem eenschap kr ij gen een vast  bedrag dat  uit  de BTW-
ontvangsten wordt  gefinancierd. Dat  bedrag is gekoppeld aan de evolut ie van de 
gezondheidsprij sindex en van de nataliteit . Concreet  stem t  de aanpassingsfactor 
overeen m et  het  maximum  van de in elke Gem eenschap berekende 
(de)nataliteitsfactor. De (de)nataliteitscorrect ie van het  begrot ingsjaar t  wordt  
berekend door het  aantal inwoners jonger dan 18 jaar op 30 juni van het  jaar t -1 te 
vergelij ken met  het  aantal m in 18- jar ige inwoners op 30 juni van het  referent iejaar 
1988 en vervolgens 80%  van die evolut ie te weerhouden. Het  resultaat  van die 
berekening wordt  de aanpassingsfactor genoemd waarbij  een aanpassingsfactor 
groter (kleiner)  dan 1 wij st  op nataliteit  (denataliteit )  ten opzichte van het  
referent iejaar. 
Door de maximum waarde te weerhouden, is de zwakste denataliteit  of de sterkste 
nataliteit  bepalend voor de wij ziging van de BTW-dotat ie. 
 
Ten gevolge van het  Lambermont -akkoord in 2001 wordt  in de periode 2002-2011 
jaarlij ks een bepaald bedrag toegevoegd aan het  geïndexeerde basisbedrag van het  
voorbije jaar (zie Tabel 4) . Die bij kom ende m iddelen worden jaarlij ks gecumuleerd, 
geïndexeerd (met  de algemene prij sindex)  en gecorr igeerd voor eventuele 
(de)nataliteit 18 vanaf het  begrot ingsjaar volgend op de toekenning. Het  bedrag van 
de bij komende middelen in een bepaald jaar is niet  onderhevig aan een eventuele 
(de)nataliteitscorrect ie. 
 
Tabel 4:  Bij komende forfaitaire Lambermontm iddelen ( in ¼� 
2002 198.314.819,82 
2003 148.736.114,86 
2004 148.736.114,86 
2005 371.840.287,16 
2006 123.946.762,39 
2007 24.789.352,48 
2008 24.789.352,48 
2009 24.789.352,48 
2010 24.789.352,48 
2011 24.789.352,48 
Bron:  Bij zondere Financier ingswet  

                                                
17 Meer bepaald wordt  het  basisbedrag uitgedrukt  als een percentage van de som van de 
personenbelast ing van  Vlaanderen,  Wallonië (exclusief Duit stalige Gem eenschap)  en het  Brussels 
Hoofdstedelij k Gewest  ( tot  op 5 decim alen) .  Het  aldus bekom en percentage wordt  toegepast  op de 
opbrengst  van de personenbelast ing per deelgebied. Om  de verdeelsleutel voor de gemeenschappen 
te bepalen, wordt  20%  van de Brusselse personenbelast ing bij  opbrengst  van het  Vlaam se Gewest  
geteld,  80%  bij  die van het  Waalse Gewest . 

18 Sinds 2001 wordt  er een posit ieve nataliteit sevolut ie vastgesteld in de Franstalige Gemeenschap. 
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Vanaf 2007 wordt  de totale enveloppe BTW-m iddelen van de Gemeenschappen, dat  
is de basisdotat ie vermeerderd met de ext ra bedragen vanaf 2002, geïndexeerd 
met 91%  van de reële groei van het  BBP. 
 
Formeel kunnen we de finale BTW-dotat ie  in jaar t  voorstellen als:  
 

, ,BTW f LM fBTWD D Dt t t tλ= ⋅ +  

 
waarbij   
 

tλ =  nataliteitscorrect ie in jaar t  

 
, (1 0.91 )BTW BTW bD Dt t t tκ γ= ⋅ + ⋅ ⋅  met  tκ =  1 vanaf t= 2007, tκ = 0 in de periode tot  en 

met 2006 

( ),, 11
BTW bBTW bD Dt tt π= ⋅ +−  

 

Bemerk dat  de basisdotat ie, ,
0
BTW bD ,  een histor isch bepaald vast  bedrag is (meer 

bepaald 167,4389+ 128,9468 m ilj ard BEF). 
 
 
De bij komende middelen als gevolg van de koppeling van BTW-dotat ie aan de 
groeivoet  van het  BBP zijn in jaar t  formeel gelij k aan:  
 

( ),BTW BTW bD Dt t tλ− ⋅  

 
De bij komende forfaitaire Lamberm ont -m iddelen in jaar t  zij n  
 

,
t t

LM f LMD d Dt t λ= + ⋅  

 
waarbij   
 

td =  bij komende forfaitaire Lamberm ont  m iddelen in jaar t  en 

( ) ( )min 1, 2011
1 1 0,91

2002 1

t tLMD dt π κ γτ ς ς ςτ ς τ

 
 −

= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅∑ ∏
= = +

 

 
Zoals gezegd zijn de bij komende for faitaire m iddelen (de zogenaamde Lamberm ont  
basisbedragen)  niet  onderhevig zij n aan de (de)nataliteitscorrect ie in het  jaar 
waarin die worden toegekend. 
 
De totale BTW-dotat ie wordt  over de Franstalige en Vlaamse Gemeenschap volgens 
twee verdeelsleutels verdeeld.  
 
De geïndexeerde en voor de evolut ie van het  aantal m in 18- jarigen gecorrigeerde 

basis BTW-dotat ie, ,BTW bDt tλ⋅ , wordt  tussen de Franstalige en Vlaamse 
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Gemeenschap verdeeld op basis van de verdeelsleutel leer lingenaantallen (6-17-
jar igen) . De horizontale verdeelsleutel voor begrot ingsjaar t  wordt  vastgesteld op 
basis van de toestand van het  aantal leer lingen19 voor  het  schooljaar t -1-  
schooljaar t  in de periode van 15 januari tot  1 februari van het  j aar t .  I n het  najaar 
van begrot ingsjaar t  maakt  het  Rekenhof de definit ieve cij fers bekend. 
 
Vanaf het  begrot ingsjaar 2012 worden de nieuwe m iddelen die de Franstalige en 
Vlaamse Gemeenschap vanaf 2002 ontvangen, inclusief de meeropbrensten die 
voortvloeien uit  de koppeling van de  BTW-m iddelen aan het  BBP, volledig verdeeld 
in verhouding tot  de in elke Gem eenschap gelokaliseerde ontvangsten inzake de 
personenbelast ing. I n de overgangsperiode (2002-2012) worden de nieuwe 
m iddelen verdeeld op basis van de twee cr iter ia, leerlingenaantallen en aandeel in 
de personenbelast ing, waarbij  de bijdrage van elke Gemeenschap tot  de 
personenbelast ing steeds zwaarder doorweegt . Meer bepaald wordt   in 2002 35%  
van de totale bij komende middelen toegekend op basis van de in elke 
Gemeenschap gelokaliseerde ontvangsten inzake personenbelast ing. De overige 
65%  wordt  aan de Franstalige en Vlaamse Gemeenschap 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 met 
5 procent  voor de begrot ingsjaren 2003 tot  en met  2009 en met  10 procent  voor 
de begrot ingsjaren 2010, 2011 en 2012. 
 
iii.  Aanvullende dotat ies 

 
Er zij n aanvullende dotat ies onder de vorm  van begrot ingskredieten ten gunste van 
de universitaire samenwerking en ter dekking van uitgaven voor buitenlandse 
studenten. Ook krij gen de Franstalige en Vlaamse Gemeenschap sinds 2002 27,44 
%  van de te verdelen winst  van de Nat ionale Loter ij . De Franstalige en Vlaamse 
Gemeenschap krij gen dat  bedrag rechtst reeks van de Nat ionale Loter ij  en niet  
vanuit  de federale begrot ing. De Lot to-m iddelen, die m et 0,8428 %  worden 
verm inderd ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap, worden over de 
Vlaamse Gemeenschap en de Franstalige Gem eenschap verdeeld volgens het  
aandeel van elke Gemeenschap in het  totaal van het  voor beide Gemeenschappen 
bestem de bedrag aan personenbelast ing en BTW-ontvangsten.  
Ten slot te ontvangen zoals hoger reeds verm eld de dr ie Gemeenschappen van de 
federale schatkist  een dotat ie als compensat ie van het  kij k-  en luistergeld.  

                                                
19 Meer bepaald houdt  de berekening (geen) rekening m et   

-het  aantal onder de leerplicht  vallende scholieren (van 6 tot  en m et  17 j aar)  die regelmat ig 
ingeschreven zij n in het  lager en secundair onderwijs, m et  inbegr ip van het  onderwij s m et  beperkt  
leerplan, in een onderwijsinstelling die door de bet rokken gem eenschap wordt  inger icht  of 
gesubsidieerd;  

-de leerlingen die het  voorwerp uitmaakten van concurrent iële ophalingen zijn uitgesloten in de 
telling;  

-de jaarlij kse telling van het  aantal leerlingen dient  de toestand weer te geven op een datum  in de 
periode van 15 januari tot  en m et 1 februari van het  begrot ingsjaar t .   

Zo bedraagt  de verdeelsleutel voor het  begrot ingsjaar 2006 (en gebaseerd op het  aantal leerlingen in 
het  schooljaar 2005-2006)  56,92906%  voor de Vlaam se en 43,07094%  voor Franstalige 
Gemeenschap,  zoals op 4 oktober 2006 door de Algem ene Vergadering van het  Rekenhof 
goedgekeurd. 
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iv. Andere financier ingsmiddelen 
 
Naast de in de BFW opgesomde financiële m iddelen beschikken de 
Gemeenschappen nog over een aantal financier ingsm iddelen. Zo beschikken 
Gemeenschappen over eigen niet - fiscale ontvangsten. Die zij n verbonden aan de 
uitoefening van de aan de Gem eenschappen toegekende bevoegdheden. 
Voorbeelden hiervan zijn inkomgelden in musea en interesten op beleggingen. 
Schenkingen en legaten die Gemeenschappen ontvangen, worden ook tot  de niet-
fiscale ontvangsten gerekend. 
De BFW (art . 1)  bepaalt  ook dat  de financier ing van de Franstalige en Vlaamse 
Gemeenschap ook met  de opbrengst  van leningen kan gebeuren. 
Ten slot te beschikken de dr ie Gemeenschappen over de in de Grondwet  
ingeschreven algem ene bevoegdheid tot  het  heffen van belast ingen (art ikel 170, § 
2 van de Grondwet) .  
 

4 . De Bijzondere Financier ingsw et in act ie 
 
Tabellen 5 tot  en met  7 geven de bedragen waarop de Gewesten respect ievelij k de 
Gemeenschappen recht  hadden op basis van de Bij zondere Financier ingswet . Die 
bedragen worden voorafgenom en op de inkomsten van de Federale Overheid. Tabel 
8 geeft  de m iddelen waarover de Duitstalige Gem eenschap beschikte in 2006. 
Tabel 9 geeft  bij kom ende middelen voor de Gemeenschappen en Gewesten maar 
die bedragen zijn opgenom en in de zogenaamde Rij ksm iddelenbegrot ing. Tabel 10 
geeft  de opbrengsten van de regionale belast ingen. 
 
Tabel 5:  Middelen op basis van BFW voor de Gewesten, 2006  ( in ¼� 

 
art  

BFW  VG W G BHG totaal 
Toegewezen gedeelte 
PB 

art  33 
§4 

7.395.617.4
13 

3.216.214.
347 

1.015.805.
196 

11.627.636.
956 

Bij komende m iddelen 
overgehevelde 
bevoegdheden 

art  
35oct i
es 122.149.277 79.885.333 3.214.782 205.249.392 

° landbouw 
(1993) 

  art  
35 ter 57.159.019 35.092.464 0 92.251.483 

° landbouw & 
zeevisserij  
(2002) 

  art  
35 
quater 25.083.808 15.39..754 1.062.508 41.544.070 

° wetenschappelij
k onderzoek 
landbouw 
(2002) 

  art  
35 
quinq
uies 24.819.617 22.321.287 0 47.140.904 

° buitenlandse 
handel (2002) 

  art  
35 
sexies 10.958.845 4.765.795 1.505.223 17.229.862 

° provincie-  en 
gemeentewet  
(2002) 

  art  
35 
sept ie
s 4.127.988 2.308.034 647.051 7.083.073 
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Negat ieve term  
art  
33bis 

2.404.182.0
46 

1.016.109.
572 

464.458.01
4 

3.884.749.6
32 

Nat ionale 
solidariteitstussenkom
st art  48 0 

868.177.11
5 

161.406.42
2 

1.029.583.5
36 

Voorafname op de PB 
– gewesten art  34 

5.113.584.6
44 

3.148.167.
223 

715.968.38
5 

8.977.720.2
52 

Bron:  Fod Financiën, Studiedienst  
 
Tabel 6:  Middelen op basis van BFW voor de Gemeenschappen, 2006 ( in ¼� 
 art  

BFW  VG FG DG totaal 
BTW 
toewij zingen       

  Toegewezen 
gedeelte BTW 

art  
39, 
§2 & 
40, 
§2 6.095.674.444 

4.611.816.85
5 0 

10.707.491.29
9 

  Bij komende 
m iddelen 
herfinanciering 

art  
40ter 646.738.805 401.086.734 0 1.047.825.539 

Voorafname op 
de BTW -  
gemeenschapp
en 

art  
41 6.742.413.249 

5.012.903.58
9 0 

11.755.316.83
8 

PB toewij zingen       

  Toegewezen 
gedeelte PB 

art  
46/ 4
7 3.430.358.836 

1.795.382.96
2 0 5.225.741.798 

  Compensat ie 
kij k-  en 
luistergeld 

art  
47bis 496.090.942 275.143.780 

5.323.11
7 776.557.839 

Voorafname op 
de PB -  
gemeenschapp
en   3.926.449.778 

2.070.526.74
2 

5.323.11
7 6.002.299.638 

Voorafname 
BTW en PB -  
gemeenschapp
en 

art  
36 

10.668.863.02
7 

7.083.430.33
1 

5.323.11
7 

17.757.616.47
5 

Bron:  Fod Financiën, Studiedienst  
 
 
Tabel 7:  De begrot ingsmiddelen voor de Duitstalige Gemeenschap, 2006 ( in 
m ilj oen euro)  

 

Kijk-  en 
Luistergeld: 
dota t ie  ter  

com pensatie  
andere 

ontvangsten Totaal 
 5,3 162,4 167,7 
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Bron:  Fod Financiën, Studiedienst  
 
 
Tabel 8:  Middelen op basis van BFW voor Gemeenschapscommissies en gem eenten 
BHG,voorafname op personenbelast ing, 2006 ( in ¼)  
 a art  BFW  

t  BFW  VGC FGC gem  BHG totaal 
 art  46bis 

BBW & art  
65bis, BFW 5.743.287 22.973.150 28.716.437 57.432.875 

Bron:  Fod Financiën, Studiedienst  
 
 
Tabel 9:  Begrot ingskredieten, 2006 (x1000 euro)  
 VG FG DG W G BHG 
Trekkingsrechten 261.560 182.235   42.545 
Compensat ie Dode 
Hand     

39.806 

Overdracht  
agglomerat ie BHG     

79.649 

Dotat ie Buitenlandse 
studenten 31.267 63.954   

 

Bron:  Fod Financiën, Studiedienst  
 
 
 
Tabel 10:  Opbrengst  van de regionale  belast ingen, 2006 (x1000 euro)  
Regionale 
belast ingen 

VG W G BHG 

De belast ing op de 
spelen en 
weddenschappen 

20.924 
 

23.368 13.113 

De belast ing op de 
automat ische 
ontspanningstoestellen 

35.538 10.546 6.367 

De openingsbelast ing 
op de slij terij en van 
gegiste dranken 

0 3.200 50 

Successierechten 832.985 406.842 293.611 
Kij k-  en luistergeld 
 

0 194.000 0 

De onroerende 
voorheffing 

73.760 25.726 16.534 

Regist rat ierechten  1.955 878 538 
De verkeersbelast ing 
op de autovoertuigen 

796.574 356.757 111.388 

De belast ing op de 
inverkeerstelling 

180.810 73.192 42.772 

Het  Eurovignet  80.314 40.023 5.410 
Totaal 2.022.860 1.134.532 489.783 
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Bron: Fod Financiën, Studiedienst  
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Het  spoor A2 ‘Toekomstscenario’s voor de Vlaamse begrot ing en Fiscaliteit ’ wordt  
uitgevoerd aan de KULEUVEN. 
De paper ‘De Bij zondere Financier ingswet  en de staatshervorm ing van 
2001:  feiten en cij fers’ beschrij ft  de financiering van de gefedereerde ent iteiten in 
België. Op een form ele manier wordt  de financiering van de Gewesten en die van 
de Gemeenschappen in kaart  gebracht . Ten slot te wordt  de concrete werking van 
de Bij zondere Financier ingswet  geïllust reerd voor het  jaar 2006.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


