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INLEIDING 

The federal System was created with 
the intention of combining the 
different advantages which result 
jrom the magnitude and the littleness 
t<f na ti ons. 

A. de TOCQUEVILLE 

De bevoegdheid om belastingen te heffen is intrinsiek verbonden met het begrip Staat In alle 
democratieën worden de belastingen goedgekeurd door het Parlement, op voorstel van de 
uitvoerende macht, en zijn de verkozenen verantwoordelijk tegenover het kiezerskorps voor het 
door hen gevoerde beleid, waartoe het fiscaal beleid behoort. De belasting is inderdaad een 
belangrijk instrument van het economisch beleid : zij is het bevoorrechte financieringsmiddel van 
de overheidsuitgaven, men verlangt ervan dat zij de inkomens, of zelfs de vermogens, herverdeelt 
en alle regeringen gebruiken ze om de gezinnen en ondernemingen aan te sporen hun 
gedragswijzen zo te veranderen dat zij overeenstemmen met hun opties inzake economisch of 
sociaal beleid, of nog met hun opties op andere gebieden zoals het milieubeleid of de mobiliteit 

De mogelijkheden tot actie van de traditionele Natie-Staten zijn echter aan het afbrokkelen, 
inzonderheid op het fiscale vlak 
Binnen de landsgrenzen wint in veel landen de decentralisatiebeweging aan kracht In België is en 
blijft het probleem van de fiscale autonomie van de Gewesten onvermijdelijk een belangrijk 
onderwerp van de discussie die op korte termijn zal worden gevoerd. Het is hoognodig dat er een 
evaluatie gemaakt wordt van het door de financieringswet ingestelde stelsel van financiering van 
de Gemeenschappen en de Gewesten. Het debat over de noodzaak van een nieuwe definitie van 
de verdeling van de fiscale bevoegdheden tussen verschillende overheidsniveaus is geopend 
Buiten de landsgrenzen wordt de traditionele verdeling van de bevoegdheden inzake economisch 
beleid fundamenteel gewijzigd door de Europese integratie, in het bijzonder de monetaire 
integratie. De globalisering van de economieën veroorzaakt een steeds groter wordende kloof 
tussen de juridische autonomie en de mogelijkheid om op het vlak van de traditionele Natie-Staten 
effectief een autonoom economisch beleid te kunnen voeren De vraag naar de opkomst van 
beleidsbevoegdheden op supranationaal vlak wordt aldus gesteld. 

De uitoefening van het fiscaal beleid is dus onderworpen aan tegengestelde stromingen : zowel 
het probleem van de harmonisering van het fiscaal beleid van de Staten als dat van de interne 
decentralisatie ervan zijn gesteld 
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Hoofdstuk 1 schetst het reflectiekader van dit Verslag : België is een federale Staat, lid van de 
Europese Unie en van Euroland, en in dat verband moet er nagedacht worden over de organisatie 
van het fiscaal beleid, waarvan de belangrijkste doelstellingen en beschikbare instrumenten kort 
beschreven worden. Hoofdstuk 2 snijdt de theoretische aspecten aan terwijl hoofdstuk 3 nagaat 
hoe in de praktijk wordt tewerkgegaan in sommige federale of confederale Staten, waarbij die 
Staten werden uitgekozen die van belang kunnen zijn voor de problematiek van de verdeling van 
de bevoegdheden inzake fiscaal beleid in België. 

In hoofdstuk 4 wordt de huidige toestand van de coördinatie van het fiscaal beleid in Europa 
onderzocht en worden op unanieme wijze voorstellen tot harmonisatie geformuleerd waarvan 
sommige reeds in vroegere Adviezen aan bod kwamen. 

Hoofdstuk 5 is gewijd aan het verband tussen federalisme en fiscale heffing in België : het 
onderzoekt de huidige toestand, formuleert basisbeginselen en onderzoekt daarna verschillende 
scenario's. 

Het onderzoek van de huidige toestand, waarover de Afdeling unaniem is, heeft zowel 
betrekking op de bijzonderheden van België als op de gedecentraliseerde uitoefening van de 
financiële autonomie en van de fiscale autonomie. 

De basisbeginselen waarover de Afdeling unaniem is, bakenen de mogelijke keuzen af De in 
overweging genomen scenario's zijn er evenveel verschillende toepassingswijzen van en de 
evaluatie die ervan werd gemaakt mikt eveneens op een verduidelijking van het debat. In het 
bijzondere kader van dit Verslag is het niet nutteloos te onderstrepen dat de relatieve voorkeuren 
voor het ene of het andere scenario, met inbegrip van het status-quo inzake personenbelasting, 
niet stelselmatig verdeeld zijn naar gelang van de taalrol van de leden van de Afdeling. 

De Afdeling heeft deze kwestie behandeld in het huidige kader van de bevoegdheden, in 
termen van de uitgaven, van de Gemeenschappen en Gewesten : zij is immers niet bevoegd om 
te discussiëren over de huidige bevoegdheidsverdeling tussen de Federale Overheid, de 
Gemeenschappen en de Gewesten. 
Het Verslag beperkt zich overigens tot de verplichte heffingen en laat bijgevolg het probleem 
van de lasten en van de retributies buiten beschouwing. 

Dit Verslag werd goedgekeurd door de Afdeling « Fiscaliteit en Parafiscaliteit » van de 
Hoge Raad van Financiën, voorgezeten door de heer R. MALDAGUE en waarvan de leden zijn : 
de heren J. AUTENNE, H. BOGAERT, G. CLEMER, L. COPPENS, J.-M. DELPORTE, 
M. ENGLERT, A MOREAU, J. ROUSSEAUX, F. V ANISTENDAEL, V. VAN ROMPUY en 
J. VERSCHOOTEN. 

De heren CLEMER en ROUSSEAUX hebben echter niet deelgenomen aan de werkzaamheden. 

De heer R. WA TTEYNE heeft als deskundige deelgenomen aan sommige vergaderingen en het 
Secretariaat werd waargenomen door de heren E. DELODDERE en Ch. V ALENDUC. 
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«België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten » Dat zijn 
de eerste woorden van onze Grondwet en ze volstaan om aan te tonen dat de omvorming van de 
Belgische Staat tot een federale Staat een vaststaand feit is. 

België is echter ook een Lid-Staat van de Europese Unie, en sinds 2 mei 1998 staat het vast dat 
het samen met tien andere Lid-Staten een eenheidsmunt gemeen zal hebben. De toegenomen 
coördinatie van het economisch beleid die daaruit voortvloeit versterkt de rol van de Federale 
Overheid. 

Deze centralisatie van het monetair beleid brengt een diepgaande WIJZigmg mee van het 
toepassingsgebied van het economisch beleid, dat in eerste instantie tot de bevoegdheid van de 
Lid-Staten van de Unie blijft behoren. In feite is het aan deze laatste dat de traditionele taken van 
het economisch beleid ten deel vallen · de gewenste publieke goederen en diensten produceren en 
financieren, de noodzakelijk geachte correcties aanbrengen aan de onvolmaaktheden die 
voortspruiten uit de werking van de vrijemarkteconomie, de inkomens herverdelen, de 
conjunctuur reguleren en de groei en de werkgelegenheid bevorderen. 

Dat zijn de drie hoofdlijnen van het reflectiekader van dit Verslag. Zij worden kort uiteengezet in 
de drie afdelingen van dit hoofdstuk, dat niet méér wil zijn dan een inleiding. De aangesneden 
thema's zullen bijgevolg later diepgaand bestudeerd worden. 

1.1. België : een federale Staat 

België is een federale Staat, samengesteld uit drie Gemeenschappen en drie Gewesten Die 
verstrengeling van twee soorten deelgebieden is trouwens een van de bijzondere kenmerken van 
het Belgische federalisme 

De Vlaamse Gemeenschap oefent terzelfder tijd de bevoegdheden uit die worden toegekend 
aan de Gemeenschap en die welke worden toegekend aan het Vlaamse Gewest, gezien deze 
laatste niet werd opgericht maar wel werd gefusioneerd met de Vlaamse Gemeenschap 
krachtens artikel 13 7 van de Grondwet 

De Franse Gemeenschap oefent alle bevoegdheden uit die aan de Gemeenschap worden 
toegekend. Krachtens artikel 138 van de Grondwet heeft zij echter de uitoefening van 
bepaalde gemeenschapsbevoegdheden overgedragen aan het Waalse Gewest en aan de 
Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Deze 
<< geregionaliseerde » gemeenschapsbevoegdheden omvatten zowel culturele 
aangelegenheden (bijvoorbeeld het toerisme, de beroepsopleiding, de sociale promotie) als 
persoonsgebonden aangelegenheden (bijvoorbeeld gezondheid, sociale bijstand, 
gezinsbeleid), welke oorspronkelijk aan de Gemeenschap waren toegekend 
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Het Waalse Gewest oefent alle bevoegdheden uit die aan het Gewest worden toegekend 
alsook de bevoegdheden die door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest werden 
overgedragen. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oefent alle bevoegdheden uit die aan het Gewest 
worden toegewezen en de bevoegdheden op gemeenschapsvlak die hem werden toegekend. 
Het oefent ook de bevoegdheden uit die behoren tot de Brusselse Agglomeratie alsmede die 
welke hem op gemeenschapsvlak door de Franse Gemeenschap werden overgedragen. 
Tenslotte oefent het ook de bevoegdheden uit die hem werden toegewezen bij de splitsing 
van de provincie Brabant 
De Duitstalige Gemeenschap oefent alle bevoegdheden uit die aan de Gemeenschap worden 
toegekend. 

In tegenstelling tot de Vlaamse en Franse Gemeenschap en het Vlaamse en Waalse Gewest 
beschikken het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over geen 
enkele autonomie met betrekking tot de uitbouw van de instellingen. 

1.2. De bevoegdheden van de Deelgebieden 

1.21. De Gemeenschappen 

Volgens de artikelen 127 tot 129 van de Grondwet zijn de Gemeenschappen bevoegd inzake • 

de culturele aangelegenheden, 

het onderwijs, met uitsluiting van de bepaling van het begin en het einde van de leerplicht, 
van de minimale voorwaarden voor het uitreiken van de diploma's en van de 
pensioenregeling, 

de persoonsgebonden aangelegenheden, 

het gebruik van de talen voor de bestuurszaken, voor het onderwijs en voor de sociale 
betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel( 1 ), 

alsook, wat de culturele aangelegenheden, het onderwijs en de persoonsgebonden 
aangelegenheden betreft, de samenwerking tussen de Gemeenschappen en de internationale 
samenwerking, met inbegrip van het sluiten van Verdragen. 

1.22. De Gewesten 

De gewestbevoegdheden worden niet uitdrukkelijk vastgelegd in de Grondwet Volgens de 
artikelen 134 en 139 worden de gewestbevoegdheden vastgelegd door wetten goedgekeurd met 
een bijzondere meerderheid Alhoewel de toekenning van de residuaire bevoegdheden aan de 
Gewesten in artikel 35 van de Grondwet opgenomen is, zijn er tot op heden geen 
uitvoeringswetten omtrent dit beginsel aangenomen 

Behalve voor de Duitstalige Gemeenschap. 
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Thans zijn de voornaamste gewestbevoegdheden de volgende : 

sommige bevoegdheden inzake de economische politiek, waaronder de overheidssteun voor 
investeringen en voor tewerkstelling, 

de tewerkstelling, 

het vervoer, 

de openbare werken, 

de financiering van de lagere overheden, 

het wetenschapsbeleid in het raam van hun bevoegdheden, 

de energie, 

de zuivering van de afvalwateren, de bescherming van de wateren en de waterdistributie, 

het beleid inzake afval en bescherming van het leefmilieu, 

de monumenten en landschappen, 

alsook, en dit sedert de St.-Michiels- en St.-Kwintensakkoorden : 

de buitenlandse handel, 

de landbouw, 

de internationale betrekkingen inzake aangelegenheden waarvoor zij bevoegd zijn. 

Sommige van deze bevoegdheden zijn echter verdeeld tussen de Gewesten en de Federale 
Overheid : dat is onder meer het geval voor de landbouw en de buitenlandse handel 

1.3. Financiële autonomie, fiscale autonomie en solidariteit 

1.31. Algemene beginselen 

Het Belgische federalisme verheft het beginsel van de financiële autonomie van de 
deelgebieden tot regel : elk deelgebied ontvangt de middelen die het nodig heeft voor de 
uitoefening van zijn bevoegdheden, hetgeen hem dus een budgettaire autonomie verzekert De 
financiële autonomie houdt ook de mogelijkheid tot ontlenen in. 

Dat er bijzondere middelen werden toegekend omwille van bepaalde bevoegdheden, of dat 
bepaalde middelen berekend werden op grond van aan die bevoegdheden verbonden uitgaven, 
betekent helemaal niet dat die middelen toegewezen ontvangsten zouden zijn, in de betekenis die 
het begratingsrecht daaraan geeft : het beginsel van de algemeenheid van de begroting geldt 
zowel voor de deelgebieden als voor de Federale Overheid Het feit, bijvoorbeeld, dat de als 
gedeelde belasting aan de Gemeenschappen toegewezen BTW-bedragen zodanig berekend 
werden dat ze overeenkwamen met het bedrag van de uitgaven voor onderwijs, belet de bevoegde 
deelgebieden helemaal niet eventueel meer of minder middelen toe te wijzen aan die bevoegdheid. 
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Middelen overdragen betekent niet noodzakelijk de fiscale autonomie verzekeren · om die te 
bereiken is het nodig dat er een overdracht van belasting plaatsvindt en niet een overdracht van 
dotaties, en ook dat de begunstigde deelgebieden in de gelegenheid gesteld worden om de 
heffingsgrondslag en/of de aanslagvoet te wijzigen of vrijstellingen toe te kennen. 

Het beginsel van de fiscale autonomie van de Gemeenschappen en Gewesten wordt vastgelegd in 
de Grondwet, en meer bepaald in artikel 170 § 2. 

« Geen belasting ten behoeve van de gemeenschap of het gewest kan worden ingevoerd 
dan door een decreet (?f een in artikell34 bedoelde regel (2)». 

«De wet bepaalt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde belastingen, de 
uitzonderingen waan,an de noodzakelijkheid bl{jkt ». 

Hoewel het in de vorm van een ontkenning is geformuleerd, verheft artikel 170 § 2 het beginsel 
van een algemene en volledige fiscale bevoegdheid van de Gemeenschappen en de Gewesten tot 
regeL De gebruikte termen zijn trouwens dezelfde als die waarmee de fiscale bevoegdheid van de 
provincies en van de gemeenten wordt vastgelegd, en ook, wat alinea I betreft, als de bepaling die 
de fiscale bevoegdheid van de Federale Overheid invoert. 

Dat beginsel kent nochtans een dubbele beperking • 

de eerste is vervat in alinea 2. Zij moet strikt worden geïnterpreteerd, waarmee bedoeld 
wordt dat de federale wetgever de noodzakelijkheid van deze uitzonderingen moet kunnen 
aantonen; 

de tweede vloeit voort uit een algemeen rechtsbeginsel · de regel « non bis in idem » Hij 
slaat zowel op de bestaande belastingen slaat als op belastingen die de Gemeenschappen en 
de Gewesten eventueel zouden kunnen invoeren. 

Rekening houdend met dit algemeen rechtsbeginsel laat de fiscale autonomie dus ieder deelgebied 
toe een belasting in te voeren voor zover een gelijkaardige belasting niet reeds bestaat op federaal 
vlak. 

1.32. Financiële en fiscale autonomie van de Gemeenschappen 

De Gemeenschappen beschikken over niet-fiscale ontvangsten, die gebonden zijn aan de 
uitoefening van hun bevoegdheden (3) en waarvan zij vrij de heffingsgrondslag en de aanslagvoet 
kunnen bepalen. 

Hun fiscale ontvangsten spruiten grotendeels voort uit gedeelde belastingen, waarvan zij noch de 
heffingsgrondslag noch de aanslagvoet kunnen bepalen. De verwijzing naar de belasting is hier 
louter fictief, aangezien de toegewezen bedragen zelfs niet afhankelijk zijn van de 
belastingopbrengst Een stelsel van dotaties zou tot hetzelfde resultaat leiden, zonder de illusie 
van een fiscale autonomie Ie laten doorschemeren die toch niet bestaat 

2 Met name een wet met biJzondere meerderheid. 
3 Bijvoorbeeld het schoolgeld van de Universiteiten van de Gemeenschap. 
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De bijzondere wet van 16 juli 1993 heeft van het kijk- en luistergeld een gemeenschapsbelasting 
gemaakt Daar waar de opbrengst ervan vroeger een gedeelde belasting was, wordt zij sedertdien 
volledig aan de Gemeenschappen overgedragen, met een verdeelsleutel van 20N/80F voor 
Brussel. De Federale Overheid blijft echter bevoegd om de heffingsgrondslag, de aanslagvoet en 
de vrij stellingen te bepalen, maar zij kan dat alleen doen met de instemming van de 
Gemeenschappen. Vanaf 1 januari 1993 kunnen door de Gewesten opcentiemen worden geheven, 
maar zij kunnen geen kortingen toekennen. Overigens kunnen de Gemeenschappen belastingen 
invoeren in de gebieden waarvoor zij bevoegd zijn en waar op federaal vlak geen belasting 
bestaat Dit beginsel blijkt echter zeer moeilijk toe te passen. 

De Gemeenschappen hebben wel degelijk een financiële autonomie, maar zo goed als geen 
.fiscale autonomie. 

Omwille van de asymmetrische toestand die thans heerst (fusie van de regeringen in Vlaanderen 
maar niet in Wallonië), is het probleem van de fiscale autonomie van de Gemeenschappen de facto 
een probleem van de Franse Gemeenschap. 

1.33. Financiële en fiscale autonomie van de Gewesten 

De Gewesten beschikken eveneens over niet-.fiscale ontvangsten, die gebonden zijn aan de 
uitoefening van hun bevoegdheden, en waarvan zij vrij de heffingsgrondslag en de aanslagvoet 
kunnen bepalen ( 4 ). Hun fiscale autonomie wordt verzekerd door de gehele of gedeeltelijke 
overdracht van de opbrengst van en van wetgevende bevoegdheden voor een bepaald aantal 
voorheen federale belastingen die hieronder de << gewestelijke belm1tingen " worden genoemd, 
door het statuut van samengevoegde belasting dat aan de personenbelasting werd gegeven en 
door de mogelijkheid hun eigen belastingen in te voeren binnen de grenzen die hierboven in punt 
1. 3 1 werden beschreven 

A. De gewestelijke belastingen 

De Gewesten beschikken dus over de opbrengst van een bepaald aantal belastingen Hoever hun 
bevoegdheden strekken wordt aangegeven in Tabel 1.1 en wordt hierna verder beschreven De 
wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten gaat dus uit van de wet 
van 8 augustus 1980, waarin reeds de ristomeringen van belastingen werden ingevoerd. 

Di~· WET BETREFFENDE DE H"./ANC!l:JUNG r:!N DE GE\!EE/1/SC/J..!PPE:\' EN J)i<_' Gt~IJ:'STEN I >L\' 1989 

De wet van 16 januari 1989 vermeldt acht gewestelijke belastingen • 

de belasting op de spelen en de weddenschappen, 
de belasting op de automatische ontspanningstoestellen, 
de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken, 
de successierechten, 
de rechten van overgang bij overlijden, 
de onroerende voorheffing, 
de registratierechten op de overdrachten ten bezwarende titel van onroerende 
goederen, 
de verkeersbelasting op de autovoertuigen. 

4 Bijvoorbeeld het visrecht en jachtrecht, en het recht op de uitbating van hossen 
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Tahe/1.1 
Financiële en jj_scale autonomie van de Gewesten 
Bepaling van de Bepaling van de Bepaling van de Opcentiemen en 

heffif!gsgrondsl<!_g_ nij_stelliJ!g_en aansl~oet kortingen 

Spelen/weddenschappen JA JA JA NEEN 
Autom. ontspanningsloest JA JA JA NEEN 
Drankslijterijen JA JA JA NEEN 
Successierechten NEEN JA JA NEEN 
Rechten van overgang NEEN JA JA NEEN 
Registratierechten NEEN NEEN NEEN JA 
Onroerende voorheffing NEEN JA JA NEEN 
Verkeersbelasting NEEN NEEN NEEN NEEN 

Wat de belasting op de spelen en de weddenschappen, de belasting op de automatische 
ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op de slijterijen betreft, beschikken de Gewesten 
aldus over een volledige fiscale autonomie Zij kunnen vrij de heffingsgrondslag, de aanslagvoet 
en de vrijstellingen bepalen. Die belastingen werden vroeger reeds uitgekeerd aan de Gewesten en 
de wet van 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten bekrachtigt 
dus een bestaande toestand. 

Daarnaast zijn er de onroerende voorheffing alsmede de successierechten en de rechten van 
overgang bij overlijden. Hier is de fiscale autonomie kleiner, want de federale wetgever blijft 
bevoegd voor de bepaling van de heffingsgrondslag (5). In de memorie van toelichting bij de 
financieringswet wordt die keuze inzake onroerende voorheffing als volgt gerechtvaardigd : 

de bepaling van de heffingsgrondslag, met andere woorden van het kadastraal inkomen, 
vereist een zeer grote administratie; de regionalisering van die administratie zou een 
indrukwekkende uitbreiding ervan meebrengen, die de kost van de belastinginning gevoelig 
zou verhogen; 

het kadastraal inkomen speelt een rol bij verscheidene nationale belastingstelsels · bij de 
personenbelasting bepaalt het de belastbare grondslag inzake de eigen woning, inzake 
gebouwen die niet worden verhuurd en inzake gebouwen die worden verhuurd aan 
natuurlijke personen die ze niet gebruiken voor de uitoefening van een 
beroepswerkzaamheid. Bovendien bepaalt het de maximale waarde die van toepassing is 
voor het registratierecht, dat voor de verkoop van bescheiden woningen en kleine 
landeigendommen verlaagd is tot 6%. 

In de memorie van toelichting wordt nauwelijks commentaar gegeven bij het behoud op het 
federale vlak van de beslissingsbevoegdheid wat betreft de belastbare grondslag inzake 
successierechten : er wordt alleen vermeld dat er een grotere autonomie is in vergelijking met 
1980, vermits de Gewesten zelf de vrijstellingen kunnen bepalen 

De voor de registratierechten verleende autonomie is zelfs nog kleiner, voorlopig althans 

5 Het is ook de federale wetgever die bevoegd is voor het bepalen van de aanrekenmg van deOVin de PB 
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De federale wetgever blijft bevoegd voor het vaststellen van de belastbare grondslag, de 
vrijstellingen en de aanslagvoet De autonomie van de Gewesten blijft in feite beperkt tot de 
mogelijkheid om opcentiemen te heffen en ook, sinds 1 1.1989, om belastingverminderingen 
toe te staan, zonder dat die het deel van de hun toegewezen belastingopbrengst mogen 
overschrijden. 

De Sint-Michielsakkoorden hebben de door de financieringswet van 1989 als tijdelijk 
beschouwde toestand van gedeeltelijke toewijzing bevroren. 

Tot slot is er niet de minste autonomie bepaald inzake de verkeersbelasting, zowel in de huidige 
toestand als in de veronderstelling dat die belastingopbrengst volledig aan de Gewesten zou 
toegewezen worden. Ter verantwoording wordt aangehaald dat er een risico bestaat van 
mobiliteit van de belastbare materie, die aanleiding zou kunnen geven tot fictieve inschrijvingen in 
het Gewest waar het tarief van de belasting het laagst is. 

Wat de belastingen betreft waar de fiscale autonomie van de Gewesten niet volledig is 
(successierechten, registratierechten, onroerende voorheffing en verkeersbelasting) is er een 
algemeen beginsel vastgelegd volgens hetwelk wijzigingen in de belastbare grondslag, en in 
voorkomend geval in de tarieven en in de vrijstellingen, de instemming van de 
Gewestregeringen vereisen. 

Df<-' ,)'JND.)'DIE.\' DOORGJ:'I'OEIWE TIJJI.IGJXGE.\' 

Nadien werden een aantal wijzigingen ingevoerd • 

Sinds 1993 werden de milieutaksen (6) gewestelijke belastingen. 

Sinds 1993 kunnen de Gewesten opcentiemen heffen op het kijk- en luistergeld welke een 
belasting van de Gemeenschappen is. Zij kunnen de aldus geïnde bedragen aan de 
Gemeenschappen ristorneren of, in ruil, bepaalde van hun uitgaven ten laste nemen. 

Water en afvalstoffen werden voorbehouden als belastbare materie voor de Gewesten, met 
uitzondering van radioactief afval waarvoor de fiscale bevoegdheid van de Federale 
Overheid werd behouden. 

Tenslotte werd bij de invoering van het eurovignet aan de Gewesten de bevoegdheid 
voorbehouden om een dergelijke belasting te heffen op voertuigen en samengestelde 
voertuigen waarvan de maximaal toegelaten massa minder dan 12 ton bedraagt 

ADMIHJ,)'TRATIE EN PROCEDURE 

De wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten regelt bovendien de 
administratieve kwesties en de procedures 

6 Men bedodt daannee de met de accijnzen gelijkgestdde taksen die bij het in verbruik brengen van een product 
worden geht.!ven omwille van de schade die het geacht wordt te berokkenen. 



12 

Er wordt inderdaad gesteld (artikelS§ 3 van de wet van 16.01.1989) dat, tenzij het Gewest er 
anders over beschikt, voor belastingen waarvoor de opbrengst volledig is toegewezen, de Staat 
kosteloos instaat, met inachtneming van de door hem vastgestelde procedureregels, voor de dienst 
van de in artikel 3 bedoelde belastingen (dat wil zeggen de acht gewestelijke belastingen), voor 
rekening van en in overleg met het Gewest (7). 

Geen enkel Gewest kan dus beslissen zelf de dienst van een belasting waar te nemen die hem maar 
gedeeltelijk is toegewezen. Dit beginsel strekt zich logischerwijs uit tot de samengevoegde 
belasting. Als een Gewest kan beslissen zelf de dienst waar te nemen van een belasting waarvan de 
opbrengst hem volledig is toegewezen, dan doet het dat op eigen kosten en is het verplicht ( 8) 
(artikel 5, § 4 van de wet van 16.01.1989) bedoelde dienst te verzekeren overeenkomstig de door 
de Federale Staat bepaalde procedureregels. 

B. De samengevoegde belasting 

De Gewesten hebben bovendien de mogelijkheid opcentiemen te heffen of 
belastingverminderingen toe te staan op het deel van de PB dat hun is toegewezen als 
samengevoegde belasting. Aan die mogelijkheid zijn evenwel een aantal voorwaarden 
verbonden: 

De eerste voorwaarde is die van een voorafgaand overleg tussen de federale regering en de 
gewestregeringen. 
Het is sinds 1 januari 1989 daadwerkelijk wel mogelijk opcentiemen te heffen, maar de 
eerste drie jaren mocht dat niet leiden tot een verhoging van de globale fiscale druk Deze 
voorwaarde is relatief vaag uitgedrukt ; noch de wet zelf, noch de memorie van toelichting 
maken duidelijk hoe die globale fiscale druk berekend moet worden. 
De toekenning van belastingverminderingen is pas mogelijk sinds 1.1.1994, dus vanaf 
aanslagjaar 1995. De financieringswet voorziet dat de Koning (9) vanaf diezelfde datum een 
maximumpercentage mag opleggen wat de opcentiemen en de kortingen betreft, en dat om 
de Economische en Monetaire Unie te vrijwaren. De invoering van die rem 
vertegenwoordigt dus alleen maar een mogelijkheid; het is geenszins een voorafgaande 
voorwaarde tot het invoeren van opcentiemen of tot het toekennen van kortingen 

C. Het algemene beginsel van fiscale autonomie 

Krachtens de grondwettelijke bepalingen en rekening houdend met het algemene beginsel van 
« non bis in idem », kan elk Gewest een belasting invoeren voor zover er niet reeds een 
gelijkaardige belasting op federaal vlak bestaat. 

Het spreekt vanzelf dat zij ervan de administratie moeten verzekeren en de procedureregels 
vaststellen. Zo niet zou er een juridische leemte bestaan vermits de Federale Overheid hier geen 
enkele bevoegdheid heeft. 

7 De globale kosten voor de nming van deze belastingen door de Federale Overheid worden geraamd op 3.8 miljard. 
Zie bij lage I. 

8 Er bestaat een onenigheid inzake de beschikkingen die genomen moeten worden opdat een Gewest zelf voor de dienst 
van een belasting zou mstaan. De Vlaamse Raad acht een dccreet voldoende, terwijl de Federale Regering een wet 
nodig acht 

9 Het gaat hier om een in Münsterraad overlegd KB, genomen na overleg met de Gewestregeringen, dat zo spoed1g 
mogelijk door de wetgevende Kamers bekrachtigd dient te worden. 
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1.34. De solidariteitstussenkomst 

De financiering van de deelgebieden steunt ook op een solidariteitstussenkomst, die als doel heeft 
de gevolgen van verschillen in de welvaartsniveaus tussen de Gewesten af te zwakken. 

Die solidariteitstussenkomst, die sinds 1990 operationeel is, wijst aan de Gewesten waarvan de 
gemiddelde belastingopbrengst bij de personenbelasting lager ligt dan het nationaal gemiddelde, 
een dotatie toe van 

468 F (geïndexeerd sinds 1988) 

x het aantal inwoners 

x het aantal punten verschil tussen de gemiddelde opbrengst van de PB en het nationaal 
gemiddelde. 

Gedurende de overgangsperiode die vastgelegd wordt door de bijzondere financieringswet van 
16 januari 1989 wordt het totale bedrag van die tussenkomst voorafgenomen op het aan de 
Gewesten toegewezen deel van de opbrengst van de PB zodat het niet ten laste valt van de 
federale begroting : het wordt samen gefinancierd door alle Gewesten, de begunstigde Gewesten 
inbegrepen. In het definitieve stelsel wordt het totale bedrag van de solidariteitstussenkomst 
daarentegen gefinancierd door de Federale Staat 

1.35. De bijzondere kenmerken van België 

Elk federaal stelsel wordt opgebouwd rekening houdend met de bijzonderheden van het 
betrokken land. 

Welnu, België is in meerdere opzichten een bijzonder land Hoofdstuk 5 zal de volgende 
elementen duidelijk doen uitkomen : 

België is een zeer open economie 

België heeft een hoge schuldgraad. Het stabiliteitspact en de Economische en Monetaire 
Unie leggen België een schuldafbouwtraject op dat ook een terugkeer naar een 
begratingsevenwicht betekent; de Federale Overheid draagt de verantwoordelijkheid 
ervoor, maar alle overheidsniveaus zijn erbij betrokken 
De recente ervaring in België toont aan dat de schuldatbouw geenszins de verdeling van de 
schuld vereist De kwestie van de verdeling van de schuld is eerder die van een correcte 
toewijzing van de budgettaire lasten tussen de Federale Overheid en de Deelgebieden 

De fiscale druk is in België relatief hoog, maar er kan op internationaal vlak geen duidelijk 
en onweerlegbaar verband gelegd worden tussen het niveau van de overheidsantvangsten en 
de graad van decentralisatie van de Staten 

Het aandeel van Vlaanderen in de bruto toegevoegde waarde is merkelijk hoger dan dat van 
de andere twee Gewesten en er zijn beduidende verschillen in stijgingspercentages voor de 
regionale toegevoegde waarde, ten voordele van Vlaanderen 
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De verdeling van de belastbare inkomens heeft zich gewijzigd : ten opzichte van het 
gemiddelde inkomen van het Rijk verarmt Brussel ten voordele van Brabant, verrijkt 
Vlaanderen en stagneert Wallonië. 

De vastgoedmarkt evolueert zeer verschillend naar gelang van de arrondissementen, en die 
subregionale verschillen hebben de bovenhand op een eventuele interregionale kloof 

De criteria voor het vormen van een dualiteit zijn daarentegen duidelijker op de 
arbeidsmarkt : de werkloosheid in Wallonië is zowel hoger als structureler. 

De bevolking is relatief standvastig en de taalgrens oefent hoe langer hoe meer een 
slagboomeffect uit op migraties. Men stelt hetzelfde fenomeen vast wat betreft het verband 
tussen woonplaats en werkplaats, behalve wat het pendelverkeer naar Brussel betreft. 

De economische betrekkingen tussen de Gewesten ZIJn sterker dan de 
bevolkingsverschuivingen. 

1.4. België : Lid-Staat van de Europese Unie 

De Europese integratie is de tweede krachtlijn binnen het reflectiekader van dit Verslag Sinds 
2 mei 1998 heeft zij nog veel meer de aandacht gekregen. Elf Lid-Staten hebben toen beslist de 
eenheidsmunt in het leven te roepen en zij hebben de inwerkingtreding ervan vastgesteld op 
1 januari 1999. 

Deze beslissing bevestigt het verlies van het monetaire instrument voor België en de centralisatie 
van het monetair beleid op Europees vlak. 

1.41. Van het subsidiariteitsbeginsel naar de globale benadering 

De centralisatie eindigt op het monetaire domein : de economische integratie blijft steunen op het 
subsidiariteitsbeginsel, dat buiten de exclusieve prerogatieven van de Europese Commissie ook 
een vermoeden van bevoegdheid van de Lid-Staten instelt ten opzichte van de Europese Raad 

Dat beginsel stelt inderdaad het volgende : « Op gebieden die niet onder haar exclusieve 
bevoegdheid vallen, treedt de Gemeenschap slechts op indien en voor zover de doelstellingen 
van het overwogen optreden niet voldoende door de Ud-Staten kunnen worden verwezenlijkt en 
derhalve vanwege de omvang (?f de gevolgen van het overwogen optreden beter door de 
Gemeenschap kunnen worden verH•ezenlijkt » (Io) 

10 Artikel G van het Verdrag van Maastricht, tot wijzigmg van artikel 3b van het Verdrag tot oprichtmg van de 
Europese Economische Gcmeenschap 
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Onderstrepen wij hierbij dat de nieuwe benadering die in 1996 door de Europese Commissie werd 
voorgesteld en die door de ECOFIN-Raad werd aangenomen, zich afzet tegen een letterlijke en 
uitsluitend juridische interpretatie van het subsidiariteitsbeginsel. Voor de eerste keer erkent de 
Europese Unie officieel de rol van het fiscaal beleid ten opzichte van drie structurele en 
permanente doelstellingen van de Europese integratie, namelijk • 

de stabilisatie van de fiscale ontvangsten van de Lid-Staten, 

de goede werking van de eenheidsmarkt, 

de bevordering van de werkgelegenheid. 

Bij dezelfde gelegenheid hekelt de Europese Unie de achterstand van het fiscaal beleid op andere 
domeinen van de Europese integratie. Zij wijt deze achterstand aan het beginsel van unanimiteit en 
aan het feit dat de Lid-Staten geen rekening houden met de kosten van het nietsdoen 

De eerste toepassingen van deze globale benadering zullen worden onderzocht in hoofdstuk 4 

1.42. De coördinatie van het economisch beleid 

Zelfs indien de centralisatie niet verder gaat dan het monetair beleid, blijft het niet minder 
hoogstwaarschijnlijk dat de Europese policy mix een verder doorgedreven coördinatie van het 
economisch beleid zal vereisen, met inbegrip van het fiscaal beleid en het begrotingsbeleid. 
Het supranationale zou dus meer gewicht moeten krijgen en verder moeten reiken dan de sokkel 
van bevoegdheden die het Verdrag betreffende de Europese Unie aan dit niveau toewijst 
Het belang van de Lid-Staten als deelgenoten aan de Europese Unie zou aanzienlijk moeten 
toenemen, zowel inzake hun verantwoordelijkheden en hun vertegenwoordiging in de Europese 
Centrale Bank of in de Euroraad, als ook via de waarschijnlijke toename van de macro
economische coördinatie binnen de Europese Unie. 

1.5. Doelstellingen en instrumenten van het fiscaal beleid 

De verantwoordelijkheid voor het economisch beleid, waarvan het fiscaal beleid deel uitmaakt, 
ligt dus bij een Federale Staat die steeds verder geïntegreerd raakt in de opbouw van Europa • de 
doelstellingen en de instrumenten van dat beleid vormen de derde krachtlijn binnen het 
reflectiekader van dit Verslag. 

1.51. De functies van het economisch beleid 

Het gebruik wil dat de doelstellingen van het economisch beleid in vier grote categorieën worden 
ondergebracht • 

de allocatieve functie, 

de herverdelingsfunctie, 

de stabilisatiefunctie, 

de stimulerende functie 
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Deze typologie belet niet dat bepaalde beleidsmaatregelen doelstellingen hebben die onder 
verschillende categorieën vallen ; zo streeft de organisatie van het onderwijs zowel 
herverdelingsdoelstellingen als allocatieve doelstellingen na. 

Tot de al/ocatieve functie behoren de economische beleidsmaatregelen die tot doel hebben de 
onvolkomenheden van de markteconomie op te vangen en aldus de allocatie van middelen die tot 
stand komt door het vrije spel van de markten en de regulerende rol van de prijzen, te corrigeren. 

Zij omvat dus: 

de productie van publieke goederen en diensten Uustitie, landsverdediging, ordehandhaving, 
infrastructuur, opvoeding, volksgezondheid enz.), 

de beleidsmaatregelen die gericht zijn op het rekening houden met externe effecten, 
waaronder het milieubeleid, 

het concurrentiebeleid en meer in het algemeen de beleidsmaatregelen die beogen het 
functioneren van de goederen- en dienstenmarkten, van de financiële markten en van de 
arbeidsmarkten aan te passen aan de normen van de markteconomie. 

De hen'erdelingifunctie verenigt de economische beleidsmaatregelen die de verdeling van de 
primaire inkomens willen corrigeren : met het oog daarop hebben de Staten een stelsel van sociale 
bescherming ingevoerd, integreren zij herverdelingsmechanismen in hun fiscale stelsels en 
organiseren zij de strijd tegen de armoede Het inkomens- en prijzenbeleid kan tot de 
herverdelingsfunctie worden gerekend, vermits het erop gericht is een verdeling van het welzijn te 
bewerkstelligen die verschillend is van die welke voortvloeit uit het vrije spel van de 
markteconomie. 

De stabilisatiefunctie betreft het beheer van de globale vraag. 

Volgens de Keynesiaanse traditie bedoelt men met stabilisatiefunctie voornamelijk de 
economische, met inbegrip van de monetaire, beleidsmaatregelen die als eerste doelstelling hebben 
de conjuncturele cycli te beinvloeden. Deze opvatting van het economisch beleid is echter hevig 
aangevochten door de monetaristische benadering en door de theorie van de rationele anticipaties 
Zowel de ene als de andere benadrukken de ondoeltreffendheid van de regeling van de 
conjunctuur . een verwateringsetreet dat sterker is dan bij de Keynesiaanse benadering, risico van 
een te late en dus procyclische actie van de Staat, anticipatie van de staatsinterventies door 
rationele economische actoren, Ricardiaanse equivalentie. 
Met stabilisatiefunctie bedoelt men ook de economische beleidsmaatregelen die als eerste doel 
hebben de groei te ondersteunen en naar een volledige werkgelegenheid te streven maar die ook 
een extern evenwicht willen bereiken, met name het evenwicht van de handelsbalans en van de 
betalingsbalans De stabilisatiefunctie heeft dus in de eerste plaats een macro-economische inhoud 

De stimulerende functie betreft eerder het beheer van het aanbod en de maatregelen van 
structurele bijsturing. Deze doelstellingen kunnen worden uitgewerkt in het sectoriële en regionale 
beleid · dit is haar mesa-economische dimensie Bovendien kunnen zij worden geconcretiseerd 
door de aanwending van de fiscaliteit voor stimulerende doeleinden. Het gaat hier dus in 
hoofdzaak om de wijziging van de gedragingen van de economische actoren. 
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1.52. Het fiscaal beleid: een element van het economisch beleid 

Als tak van het economisch beleid kan het fiscaal beleid niet los gezien worden van welke ook van 
de vier categorieën van doelstellingen. Zij is echter nooit alleen in het spel. 

De belasting is één van de middelen om de productie van publieke goederen en diensten te 
financieren. Zij draagt zo dus bij tot de allocatieve functie van het economisch beleid 
vermits zij de werking van de markten wijzigt. Een belasting op de lonen heeft een invloed 
op de arbeidsmarkt, een belasting op het inkomen uit het sparen of uit investeringen 
beïnvloedt de werking van de financiële markten en een belasting op goederen en diensten 
wijzigt de werking van de overeenkomstige markten. Naargelang een belasting op een 
gedifferentieerde of op een uniforme wijze georganiseerd is, zal zij al dan niet de 
concurrentievoorwaarden beïnvloeden. De belasting beoogt dus doeleinden van het 
al/ocatieve type. De ideale toepassingsregels van een belastingheffing worden uitgedrukt 
door de doeltreffendheidscriteria als de heffing als enig doel heeft de productie van de nodig 
geachte publieke goederen en diensten te financieren : dat is de al/ocatieve functie van de 
belm•ting. 

Sedert enige tijd is het potentieel van de belasting inzake milieubeleid het voorwerp 
geworden van bezorgdheid en van discussies Dank zij de belasting kunnen economische 
actoren immers verplicht worden om bij het nemen van hun beslissingen rekening te houden 
met de externe invloeden daarvan; dat is het tweede luik van de al/ocatieve functie van de 
belasting. Dit soort belasting heeft geen financieringsfunctie 

De belasting, en meer in het algemeen het geheel van verplichte heffingen, dragen bij tot de 
doelstelling van herverdeling van de inkomens · de inkomstenbelasting wordt zoveel 
mogelijk geheven in functie van de draagkracht, met inbegrip van de familiale dimensie , zij 
is progressief De sociale zekerheid heeft een herverdelende doelstelling, of zij nu opgevat 
is als een stelsel van sociale verzekering dan wel als een universeel stelsel. Het fiscaal beleid 
heeft dus een lten,erdelende dimensie, die duidelijker naar voren komt bij bepaalde 
belastingen dan bij andere : de personenbelasting, de successierechten en in mindere mate de 
BTW hebben een herverdelende doelstelling. Hetzelfde is waar wat de sociale zekerheid 
betreft. 

De belasting neemt deel aan de verschillende aspecten van de stabilisatiefunctie : een 
verlaging van de fiscaliteit kan een middel zijn tot het voeren van een beleid tot stimulering 
van de groei, een verlaging van de heffingen op de arbeid kan een van de middelen zijn van 
een werkgelegenheidsbeleid. 

Het sectoriële en het regionale beleid kunnen eveneens een fiscale dimensie hebben en de 
belasting wordt veel gebruikt om de gedragingen van de economische actoren te wijzigen 
De belasting draagt dus bij tot de stimulerende functie . een gemeenschappelijk kenmerk 
van de fiscale uitgaven is dat zij het gedrag van de economische actoren veranderen en zo 
bepaalde economische en sociale activiteiten bevorderen. 
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De belasting is dus een belangrijk instrument van economisch beleid. 

De diverse doelstellingen die aan de belastingheffing kunnen worden toegewezen, staan echter ten 
dele met elkaar in conflict · het is de taak van het fiscaal beleid om hier op te treden als 
scheidsrechter 

1.53. De instrumenten van het fiscaal beleid 

Het fiscaal beleid kiest een aantal doelstellingen uit die het wil bevoorrechten; om die 
doelstellingen te verwezenlijken heeft het een aantal instrumenten tot zijn beschikking : de 
belastbare grondslag, de aanslagvoet en in bijkomende mate de toepassingsregels voor de 
diverse belastingen : 

de personenbelasting, 

de onroerende en de roerende voorheffing, die afzonderlijk van de PB moeten beschouwd 
worden wanneer zij betrekking hebben op particulieren : de onroerende voorheffing heeft 
nog wel enkele banden met de PB maar gelijkt hoe langer hoe meer op een grondbelasting; 
de roerende voorheffing is voor de particulieren een eindbelasting geworden, 

de vennootschapsbelasting, 

de sociale bijdragen, 

de vermogensbelasting, die kan uitgaan van de netto-activa, van bepaalde elementen van die 
activa of van verrichtingen in verband met activa, 

de belastingen op de productie en de consumptie van goederen en diensten, of het nu om 
algemene belastingen gaat (zoals de BTW) of om belastingen op specifieke goederen en 
diensten (zoals bijvoorbeeld de accijnzen), 

de belasting op het gebruik van goederen en diensten (bijvoorbeeld de verkeersbelastîng). 

Ook al raadt de economische theorie aan voor elke doelstelling een afzonderlijk instrument aan te 
wijzen, in werkelijkheid wordt eenze(fde instrument toegewezen aan verschillende 
doelstellingen. Alle belastingen dragen bijvoorbeeld bij tot de allocatieve functie, in die zin dat er 
van de belastingen gevraagd wordt de productie van publieke goederen en diensten te financieren. 
Alleen de « zuivere » milieutaks is daarvan uitgesloten aangezien daar de doelstelling rekening te 
houden met de externe effecten voorrang heeft op het bekomen van een opbrengst voor de 
begroting 

Sommige belastingen vervullen tegelijkertijd de allocatieve functie en de herverdelingsfunctie; 
daardoor ontstaan vaak conflicten tussen de doelstellingen. Door het invoegen van 
stimuleringsmechanismen worden die conflicten nog groter 

De PB wordt bijvoorbeeld, behoudens voor haar allocatieve functie, gebruikt voor de 
inkomensherverdeling, maar ook als instrument van specifieke beleidsmaatregelen : steun aan het 
langetermijnsparen, aan de bouwsector enz.; de Ven B bijvoorbeeld omvat de fiscale 
tegemoetkomingen voor investeringen en voor wetenschappelijk onderzoek; de BTW is eveneens 
een instrument van specifieke economische beleidsmaatregelen (bouw, renovatie, steun aan de 
pers enz) 
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1.6. Het voorwerp van dit Verslag 

Als er noch decentralisatie noch problemen van fiscale concurrentie bestonden tussen de Staten, 
dan zouden die instrumenten ter beschikking staan van de regeringen, die ze naar goeddunken 
zouden kunnen gebruiken om hun beleid uit te voeren. 

De Europese integratie en de globalisatie enerzijds en de decentralisatie anderzijds stellen het 
probleem van de verdeling van die doelstellingen en instrumenten tussen de verschillende 
overheidsniveaus. 

Doordat de belasting een belangrijk instrument van het economisch beleid is, gaat de 
decentralisatie logischerwijs samen met de wens van de deelgebieden of lokale overheden 
om over een zekere autonomie te beschikken inzake fiscale bevoegdheid. 

Doordat de belasting verschillend georganiseerd is in Staten die geïntegreerd zijn in 
eenzelfde markt, stellen zich anderzijds problemen van concurrentie en de vraag van een 
eventuele harmonisatie van de belastingen. 

Dat dubbel probleem wordt behandeld in het huidige kader van de verdeling van de 
bevoegdheden De Afdeling is niet bevoegd om wijzigingen voor te stellen in de verdeling van de 
budgettaire bevoegdheden die in 1. 1 beschreven worden. 
De Afdeling is ook niet bevoegd om na te gaan in hoeverre de Europese Monetaire Unie een 
centralisatie van het economisch beleid noodzakelijk maakt De in dit Verslag voorgestelde 
overwegingen vertrekken van de vaststelling dat de Lid-Staten van de Europese Unie bij voorrang 
bevoegd blijven inzake economisch beleid en gaat na in welke mate de effectieve uitoefening van 
die bevoegdheid een harmonisatie van de fiscaliteit vereist 

Wat zijn strikt Belgisch luik betreft, beperkt het Verslag er zich dus toe te onderzoeken in welke 
mate de _financiële autonomie moet samengaan met de fiscale autonomie en verschillende 
scenario's voor te stellen. 

Dit onderzoek is gebaseerd op de bac\·isbegim;e/en die in hoofdstuk 5 ( 11) nader omschreven 
worden en die de volgende zijn : 

de fiscale autonomie moet het welzijn van de federatie bevorderen, 

zij moet de doeltreffendheid van het economisch beleid vrijwaren, 

de hoofdverantwoordelijkheid van de Federale Overheid inzake stabilisatie moet worden 
behouden, 

de solidariteit tussen personen moet behouden worden op het niveau van de federale Staat, 

de solidariteit tussen deelgebieden moet expliciet zijn, 

ll Zie p. 131 en volgende. 
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de samenhang van het fiscale stelsel moet worden gewaarborgd en bevoegdheidsconflicten 
moeten worden voorkomen, 

schadelijke fiscale concurrentie binnen de federale Staat moet worden voorkomen, 

de doeltreffendheid van de administratie moet worden geconsolideerd en verbeterd, 

er moet worden gewaakt over de eenvoud en de doorzichtigheid_ 

Alhoewel de constructie van het federalisme in de eerste plaats een politieke keuze is, zijn deze 
basisbeginselen in hoofdzaak van economische aard : de Afdeling is van mening dat haar rol erin 
bestaat de mogelijke keuzen te verduidelijken door middel van een onderzoek van de 
economische implicaties van de constructie van het federalisme, rekening houdend met het huidige 
institutionele kader. 

Door deze basisbeginselen worden het separatisme maar ook bepaalde afdwalingen in de politieke 
constructie van het federalisme uitgesloten en afgekeurd_ Het federalisme heeft het inderdaad 
mogelijk gemaakt een einde te maken aan de verwerpelijke compensatiepolitiek, soms bestempeld 
als «wafelijzerpolitiek», maar het is niet beveiligd tegen een afdwaling naar een 
consumptiefederalisme welke de Afdeling niet kan goedkeuren_ Ook een te sterk doordrijven van 
de praktijk van « ieder het zijne » kan een afdwaling inhouden die tegen de hierboven vermelde 
basisbeginselen ingaat 
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HOOFDSTUK2 
Fiscaal beleid en federalisme : de benadering van de economische theorie 

De economische wetenschap heeft natuurlijk belangstelling aan de dag gelegd voor het verband 
tussen het federalisme en de uitoefening van het economisch beleid • de grondbeginselen van de 
theorie van het budgettair federalisme werden bijna veertig jaar geleden al uitgedrukt en zijn 
sindsdien nooit fundamenteel in het gedrang gekomen. Dat is de eerste theoretische benadering 
die in dit hoofdstuk wordt behandeld. Daarna zullen de institutionele aspecten aan bod komen en 
tenslotte zullen de eerste leringen getrokken worden in verband met de verdeling van de 
instrumenten van het fiscaal beleid tussen de Federale Staat en de Europese Unie enerzijds, en 
tussen de verschillende Belgische overheidsniveaus anderzijds. 

2.1. De economische theorie van het budgettair federalisme 

Het begrip federalisme waarop de economische theorie van het budgettair federalisme steunt, is 
relatief breed • het beperkt zich niet tot de Staten waar de grondwetten effectief een federaal 
stelsel organiseren, maar tot het geheel van Staten waar verschillende overheidsniveaus naast 
elkaar bestaan. De economische theorie van het budgettair federalisme kan dus zowel van 
toepassing zijn op federale Staten zoals Duitsland, de Verenigde Staten of België als op de 
opbouw van Europa of nog op de relaties tussen de centrale overheid van een Staat en de 
plaatselijke overheden aldaar. 

Dat « niet-institutioneel » karakter van de economische theorie is tegelijkertijd een kracht en een 
zwakte • het heeft het voordeel de theorie een interessante graad van algemeenheid te verlenen, 
maar anderzijds vereist het dat de aanbevelingen ervan systematisch geconfronteerd worden met 
de particuliere institutionele achtergronden. Het beoordeelt overigens geenszins vooraf de 
institutionele vormen van decentralisatie. 

2.11. Verdeling van de bevoegdheden 

De economische benadering van het budgettair federalisme vertrekt van de typologie van de 
functies van het economisch beleid waaraan op het einde van hoofdstuk I werd herinnerd Laten 
wij meteen al duidelijk stellen dat wij niet uit het oog mogen verliezen dat zij voornamelijk 
Angelsaksisch, en meer bepaald Amerikaans, getint is. Welnu, zoals wij later zullen zien, brengen 
de toepassingen ervan duidelijk aan het licht dat de institutionele bijzonderheden van de Staten 
een fundamentele rol spelen. 

De grondbeginselen zijn die van MUSGRAVE (1959) en OATES (12); zij bevelen aan de 
hen•erdeling"~functie en de stabilisatiefunctie in handen te laten van het centrale niveau en de 
allocatieve taken te decentraliseren. 

12 Zit: dt: door OATES gemaakte s\nthcsc ( 1901) 
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Het behoud op centraal niveau van de stabilisatiefunctie is verantwoord door de grote 
openheid van de plaatselijke of subnationale economieën. De weerslag van op 
gedecentraliseerd niveau getroffen maatregelen tot ondersteuning van de groei en van 
de werkgelegenheid zou een veel te gespreid effect hebben om op het plaatselijk vlak 
waarop de maatregelen genomen werden, voldoende doeltreffendheid te waarborgen. 
De schokken die de stabilisatiefunctie beweert op te vangen, kunnen echter asymmetrisch 
zijn, in de zin dat zij de verschillende delen van het grondgebied op verschillende manieren 
treffen. Om afdoend te zijn, moet een dergelijk stabiliserend optreden ook op centraal 
niveau georganiseerd zijn. 
Dit door de economische theorie gehouden pleidooi voor de centralisatie van de 
stabilisatiefunctie steunt echter voornamelijk op zijn macro-economisch luik. De 
argumenten ten gunste van de centralisatie kunnen minder relevant zijn ten opzichte van 
het regionale beleid ( cf. de meso-economische inhoud van de stabilisatiefunctie) en ten 
opzichte van bijzondere stimuleringsmechanismen 

Dat de herverdelingsfunctie in handen van het centraal gezag wordt gelaten, bekrachtigt 
het beginsel van de voorrang van de herverdeling onder personen · het is op het 
grondgebied dat de Staat vormt dat de solidariteit wordt toegepast en dat de doelstelling 
inzake bestaanszekerheid vastgelegd wordt Deze centralisatie van de 
herverdelingsfunctie vindt ook haar verantwoording in de risico's van de decentralisatie 
Een benadrukking van de herverdelende dimensie van het fiscaal beleid uit zich in een 
grotere progressiviteit van de belasting. Zo ontstaat het gevaar dat een deel van de 
betrokken belastingplichtigen uitwijkt naar een gewest waar van hen een kleinere bijdrage 
wordt gevraagd tot de financiering van de overheidsuitgaven. De invoering op 
gedecentraliseerd vlak van een vrijgeviger beleid van sociale bescherming kan een 
toevloed veroorzaken van personen die een dergelijk sociaal programma kunnen genieten 
Men kan aan de hand van die argumenten dus stellen dat hoe mobieler de bevolking is hoe 
meer de herverdelingsfunctie gecentraliseerd moet zijn. Omgekeerd zou een decentralisatie 
toepasbaar kunnen zijn als de bevolking weinig mobiel is, maar dan blijft er hoe dan ook 
nog het probleem bestaan van de normatieve verantwoording ervan, met name de 
versnippering van het solidariteitsdomein dat zij inricht 

De decentralisatie van de allocatieve taken wordt verantwoord door de mogelijkheid die 
gegeven wordt om de productie van de publieke goederen aan te passen aan de 
plaatsefüke verlangens. Op dat niveau weet de overheid beter waarnaar de voorkeur van 
de burgers gaat en kunnen laatstgenoemden beter de door de overheid gemaakte keuzen 
controleren. 
Als de bevolking mobiel is, stelt de decentralisatie de burgers in staat de optimale 
kosten/batenverhouding te selecteren De mobiliteit van de bevolking maximaliseert dus de 
voordelen van de decentralisatie. Toch is de mobiliteit geen noodzakelijke voorwaarde • 
het feit alleen dat er verschillen bestaan inzake voorkeur wat de productie van publieke 
goederen en diensten betreft, is op zichzelf al een voldoende rechtvaardiging van de 
decentralisatie, ook al is de bevolking niet voldoende mobiel dat zij « gaat winkelen » bij 
de plaatselijke openbare diensten. 
De decentralisatie verliest nochtans van haar doeltreffendheid wanneer er 
oversijpelingse.ffecten of schaalvoordelen optreden Als dat het geval is, moet de 
productie van publieke goederen en diensten op centraal niveau geschieden 
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De verdeling van de bevoegdheden inzake de totstandbrenging van normen volgt een betrekkelijk 
gelijkaardige logica : het bestaan van schaalvoordelen of van oversijpelingseffecten zal in het 
algemeen pleiten voor centralisatie. Zo zou het bijvoorbeeld ongewenst zijn het milieubeleid 
inzake de strijd tegen de verhitting van de atmosfeer te decentraliseren. Het bestaan van 
schaalvoordelen pleit voor de centralisatie van de mededingingsregels : hoe groter het 
grondgebied is waarvoor die reglementering geldt, hoe doeltreffender zij is. 

Deze grondbeginselen hebben niet rechtstreeks betrekking op de stimulerende functie van de 
belasting. Het debat omtrent het stimuleringsbeleid vond in hoofdzaak plaats na de werken van 
MUSGRAVE en OATES : slechts tegen het einde van de jaren 70 kwam het debat bij de rol van 
de fiscale uitgaven, hetgeen in zekere zin de erkenning is van het feit dat de stimulerende fiscale 
maatregelen instrumenten van economisch beleid zijn 
Aangezien het gemeenschappelijke kenmerk van stimulerende maatregelen erin bestaat de 
gedragingen van de economische actoren te heinvloeden opdat zij de beleidsmatige voorkeuren 
zouden vertolken, kan men naar analogie redeneren en bijgevolg stellen dat de decentralisatie van 
de stimulerende functie het mogelijk maakt rekening te houden met de plaatselijke of subnationale 
voorkeuren, maar dat zij aan doeltreffendheid zou inboeten indien er oversijpelingseffecten of 
schaalvoordelen zijn. In dat geval zou centralisatie gerechtvaardigd zijn 

De in hoofdstuk 1 gemaakte opmerking over de overlapping van doelstellingen moet hier worden 
herhaald · van zodra bepaalde beleidsmaatregelen doelstellingen nastreven die zowel onder de 
herverdelingsfunctie als onder de allocatieve functie vallen, stelt de theorie van het budgettair 
federalisme geen klare en unieke oplossing voor omtrent het overheidsniveau waaraan ze moeten 
worden toegewezen. 

Deze grondbeginselen zijn in wezen niet ontkracht geweest door latere studies. 

De hevigste kritiek is gekomen van de formele theorie van de publieke keuzen (de school van de 
« pubtic choice » ), die de decentralisatie voorstaat als een redmiddel tegen een buitensporige 
en ongewenste expansie van de openbare sector. Ze beschouwt laatstgenoemde immers als een 
actor die over een monopoliepositie beschikt en die tracht een zo ruim mogelijke begroting in de 
wacht te slepen zonder zich te bekommeren om de voorkeuren van de burgers. In die context 
geplaatst, met een als een « Leviathan» bestempelde openbare sector, is de decentralisatie een 
redmiddel tegen een overdreven expansie, omdat zij het monopolie van de producent doorbreekt 
De verdiensten van de mededinging in de markteconomie worden overgedragen naar de openbare 
sector. 

Empirische studies bevestigen echter niet dat de omvang van de openbare sector werkelijk 
omgekeerd evenredig is met de mate van decentralisatie : de radicaalste betwistingen van de 
grondbeginselen van de theorie van het budgettaire federalisme zouden dus onvoldoende bewezen 
zijn om deze theorie in twijfel te trekken 



24 

De Leviathan : een mythisch mon.~er ? 

De stelling dat hoe groter de decentralisatie van de openhare sector is, hoe kleiner zijn omvang danken wij aan 
BREA.\AX en BL'CH-'L\:4..\' « Total go\'crnment intrusion into the cconomy should be smaller. eetcris paribus. the 
greater the extent to which taxes and expenditures are decentralizcd >>. De oonpronkelijke formulering van die 
stelling steunt op het feit dat er een fiscale concurrentie bestaat tussen de lagere overheidsniveaus : die 
concurrentie wordt uitgeoefend door de burgers die mobiel genoeg zijn om « met hun voeten » te kunnen stemmen. 
De mobiliteit van de helasthare grondslagen brengt dan een fiscale concurrentie in neenvaartse zin teweeg. 
OA TES (1 985) komt tot het hesluit dat een empirisch onderzoek de juistheid van die stelling niet heeft bewezen, 
noch tussen landen noch tussen de Staten van de Verenigde Staten onderling: er bestaat geen negatief en 
sigmjicant verhand tu.\:\·en de mate van decentralisatie en de omvang van de openbare sector zodra men rekemng 
houdt met de invloed van andere variahelen zoals het inkomen per inwoner (zie de Wet van Wagner) of nog met de 
mate van verstedelijking. In een later artikel van dezelfde auteur wordt gesteld dat in sommige heel hijzondere 
gevallen (zoals hijvoorbeeld tussen gemeenten in eenzelfde Staat van de I 'erenigde S'taten) de stelling van de 
Leviathan bevestigd wordt. Dergelijke toestanden zijn echter te .\pecifiek om veralgemeend te kunnen H'orden. 

Meer recentelijk hebhen MOESEN IV. en 1:·1/\' ROMPuT P. (1991) een andere theoretische grondslag voor de 
stelling van de Leviathan naar voren gebracht. I 'olgens deze auteurs zou de omgekeerde evenredigheid tussen 
decentralisatie en omvang van de openhare sector niet steunen op het «gaan winkelen » van de burgers maar op 
het feit dat de gedecentraliseerde S'taten, die meestal een budgettair evenwicht opleggen aan de lagere overheden, 
minder gemakkelijk een politiek van deficit .\pending of een politiek van geldschepping kunnen voeren. Een 
gecentraliseerde S'taat biedt dan ook minder weerstand aan de talrijke drukkingsgroepen die voordelen trachten te 
halen in de vorm van overheidsuitgaven of fiscale uitgaven. De empirische jórmulering van MOESEN en 
1:4./\' ROA!PUY concludeert lot de JUistheid van de stelling van de Leviathan : het aandeel van de 
overheulsuitgaven in het BBP is een sJgnificantefimctie van dezelfde variahele hij het begin van de periode (wat 
het mogelijk maakt de histonsche preferenties op te vangen) en van de mate van decentralisatie, of die nu aan de 
hand van de onrvangsten gemeten li'Ordt of aan de hand van de uitgaven. 

Dit soort hesluit schijnt echter te zeer afhankelijk van de waarneming.,periodes en van de in de steekproeven 
opgenomen landen. Eenzelfde vergelijking uitgetest op 18 OE)'O-Ianden over de periode 1982-199-1 geefi aan dat 
er een negatief maar niet-significant verhand bestaat tussen de mate van decentralisatie en het aandeel van de 
overheidsuitgaven in het BBP (zie hijlage 2). Dat resultaat geldt zowel voor de gezamenlijke overheidsuitgaven als 
voor de uitgaven voor overheidsconsumptie afzonderlijk beschouwd, of nog voor het totaal van de 
overheidsconsumptie en -investeringen. 

Nog meer recentelijk hebhen AN!Jt~SON en 1~4.V DEN BERG (1998) getracht na te gaan of het empirisch 
onderzoebwerk met hetrekking tot de stelling van de Leviathan niet scheefgetrokken is doordat geen rekening 
wordt gehouden met de infórmele of ondergrondse economie. Deze studie bevestigt in de eerste plaats de 
oorc\pronkelijke resultaten von 0·1 7'/é',<..,' ( 1 Wî5) en bekrachtigt ze over een recentere periode ZIJ brengt die 
resultaten meer kracht hij door te bewijzen dat de JUistheid van de stelling van de Leviathan niet in hogere mare 
wordt bevestigd als de economische activiteit gemeten wordt met insluiting van de infórmele of ondergrondse 
economie. 

2.12. Verdeling van de instrumenten 

Men kan uit deze grondbeginselen afleiden hoe de instrumenten van het fiscaal beleid onder de 
verschillende overheidsniveaus moeten worden verdeeld. 

De progressieve belastingen, waarvan het eerste doel de herverdeling is, moeten 
gecentraliseerd zijn Dit is nodig opdat de solidariteitsmechanismen op gelijkaardige 
manier zouden kunnen werken over het hele grondgebied, en om migratieverschijnselen te 
voorkomen die als doel zouden hebben te hoge aanslagvoeten te vermijden of een 
voordelige sociale bescherming ofbijstand te genieten 
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De lokale overheden moeten vermijden belastingen te heffen op mobiele grondslagen en zij 
moeten de voorkeur geven aan de immobiele grondslagen. Het is dus geen toeval dat de 
grondbelasting in menig land ruimschoots gedecentraliseerd is 

Tenslotte is het aangewezen de belastingen waarvan de belastbare grondslag zeer ongelijk 
over het grondgebied verdeeld is, te centraliseren. 

2.13. Van de theorie naar de praktijken van de Staten 

Deze theoretische beginselen moeten natuurlijk getoetst worden aan de werkelijkheid van de 
praktijken die door de Staten worden toegepast Zonder vooruit te lopen op hoofdstuk 3, dat de 
stelsels onderzoekt die van toepassing zijn in verschillende federale, confederale of 
gedecentraliseerde Staten, willen wij nu al aantonen dat er verschilpunten bestaan tussen theorie 
en praktijk. 

De traditionele theorie van het fiscaal federalisme zoals die hierboven samengevat werd, schenkt 
ook weinig aandacht aan het probleem van de transfers en van de perequatiemechanismen, 
waarop wij zullen terugkomen wanneer wij de ervaring van de federale landen zullen beschrijven. 

2.2. De institutionele aspecten 

De verdeling van de bevoegdheden inzake fiscaal beleid tussen verschillende overheden kan alleen 
plaatsvinden als het institutionele kader dat toelaat De economische theorie van het fiscaal 
federalisme vermijdt het probleem gedeeltelijk door een breder reflectiekader aan te nemen dan 
alleen het striktere kader van de met een federale grondwet uitgeruste Staten. 

De praktische uitvoering van de aanbevelingen van het budgettair federalisme kan de institutionele 
aspecten evenwel niet buiten beschouwing laten. 
Wat dat betreft moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de situaties waar de opbouw van 
het « federalisme » (in de economische en niet in de juridische betekenis van het woord) in 
opwaartse zin verloopt en waar hij in neerwaartse zin geschiedt België en Spanje zijn duidelijk 
voorbeelden van decentralisatie Zwitserland daarentegen heeft een confederaal stelsel ingevoerd 
volgens een « opwaartse » benadering. Het probleem van de Europese integratie is er eveneens 
een van het « opwaartse » type. 

Rekening houden met de institutionele aspecten stelt nauwelijks problemen als het gaat om de 
decentralisatie van bevoegdheden binnen de grenzen van één Staat Als de bevoegdheid om 
belasting te heffen gedeeltelijk aan de deelgebieden of aan de lokale overheden wordt 
toevertrouwd, is er in elk geval een uitvoerend orgaan dat een emanatie is van een raad die het 
kiezerskorps vertegenwoordigt. 
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Het probleem stelt zich wanneer er sprake is van de toewijzing van de bevoegdheden inzake 
fiscaal beleid « naar boven toe», aan supranationale instellingen. Geen enkele van die instellingen 
beschikt over hetzelfde institutionele schema als de democratieën waaruit zij zijn samengesteld. 
Ook al komt de Europese Unie op wereldvlak te voorschijn als de enige supranationale 
organisatie met een politieke structuur, toch is die structuur onvoldoende om haar de fiscale 
bevoegdheid toe te kennen. De Europese uitvoerende macht is niet voluit verantwoordelijk 
tegenover het Europees Parlement, en deze wetgevende vergadering is niet bevoegd tot het heffen 
van belastingen. Het fiscaal beleid behoort er tot de bevoegdheden van de Raad, die 
intergouvernementeel is en die zijn besluiten neemt met eenparigheid van stemmen. Dat is de 
toestand zoals hij er nu uitziet. 

Men kan hieruit gevolgtrekkingen van tweeërlei aard maken : 

een « first best » nastreven, wat erin bestaat te pleiten voor een hervorming van de 
Europese instellingen, die het mogelijk moet maken dat er op gecentraliseerd niveau op 
een doeltreffende wijze een economisch beleid kan worden gevoerd ; 

ofwel zich tevreden stellen met een « second best » en pleiten voor de coördinatie van het 
economisch beleid. 

2.3. De theorie van het budgettair federalisme en de Europese 
integratie 

2.31. De verdeling van de bevoegdheden 

Als de beginselen van het budgettair federalisme als dusdanig overgedragen zouden worden naar 
Europa, dan zouden zij dus de centralisatie van de herverdelingsfunctie en van de 
stabilisatiefunctie aanbevelen, en de decentralisatie van de allocatieve taken 

Het specifieke institutionele kader van Europa brengt echter twee belangrijke correcties mee: 

Het subsidiariteitsbeginsel ( L~) stelt een vermoeden ten gunste van de decentralisatie in. 

Het Europees Parlement is niet bevoegd tot het heffen van belastingen Er bestaat evenmin 
een uitvoerende macht die deze bevoegdheid zou kunnen uitoefenen onder toezicht van 
het Parlement. Het fiscaal beleid behoort dus tot de bevoegdheid van de 
intergouvernementele samenwerking, die kan uitmonden in met eenparigheid van stemmen 
goedgekeurde Richtlijnen die de Lid-Staten dan moeten omzetten in hun intern recht. 

De implicaties van deze institutionele bijzonderheden zijn belangrijk 

13 Zie: lu.:rhoven, p. 14 



27 

A. Decentralisatie van de allocatieve taken, subsidiariteitsbeginsel en 
concurrentiebeleid 

De decentralisatie van de allocatieve taken is des te meer verantwoord omdat er geen werkelijke 
Europese regering bestaat. Het subsidiariteitsbeginsel voegt zich bij de grondbeginselen van het 
fiscaal federalisme: het is aan de Lid-Staten om beslissingen te nemen wat betreft de productie 
van de gewenste publieke goederen en diensten, volgens hun voorkeur. 

De totstandbrenging van normen daarentegen moet, in het kader van het concurrentiebeleid en 
van het vrije verkeer van goederen en diensten, personen en kapitalen, op communautair vlak 
uitgeoefend worden : het bestaan van schaalvoordelen pleit in die zin. Dit is trouwens al zo sinds 
de oprichting van de Europese Gemeenschap. 

Indien het subsidiariteitsbeginsel de Lid-Staten de vrije keuze laat inzake productie van publieke 
goederen en diensten, mogen de concurrentieregels, en meer in het algemeen de werking van de 
interne markt, hen dan ook niet beletten de gewenste belastingen te heffen die nodig zijn voor de 
financiering van die productie van publieke goederen en diensten. Welnu, de ontstentenis van een 
fiscale harmonisatie kan een verhoogde fiscale concurrentie met zich meebrengen, met name op 
de mobiele grondslagen, tussen verschillende rechtsgebieden die deel uitmaken van een 
geïntegreerde markt. Zij dwingt de Lid-Staten er dan toe hetzij hun uitgaven te verlagen tot een 
peil dat onder de nationale voorkeuren ligt, hetzij, tegen hun voorkeuren in, de structuur van hun 
globale heffingen te wijzigen Dit probleem zal later uitgediept worden. 

B. De herverdelingsfunctie 

De aanbevelingen van het fiscaal federalisme treden hier in conflict met de institutionele aspecten 
In het huidige institutionele kader van Europa is het onmogelijk op supranationaal vlak een 
herverdelingsbeleid in te voeren dat gebaseerd is op de fiscaliteit of op een stelsel van sociale 
zekerheid Daarenboven is de invoering op supranationaal vlak van een solidariteit tussen de 
personen nooit een doelstelling geweest van de opbouw van Europa. 

De herverdelingsfunctie moet dan ook aan de Lid-Staten toegewezen worden. 

Een dergelijke toestand zal afdoend zijn als de belastbare grondslagen weinig mobiel blijven. 
Globaal genomen, kan men stellen dat dat nog het geval is, met als algemeen bekende 
uitzondering het inkomen uit het sparen. 
Er bestaan weliswaar punctuele problemen, zoals de emigratie van bemiddelde gepensioneerden 
die willen ontkomen aan de heffing op de uitkering van gekapitaliseerde pensioenen, of ook de 
sterke mobiliteit van het kaderpersoneel van de grote multinationale groepen. 

Het grootste risico dat de decentralisatie van de herverdelingsfunctie inhoudt, bestaat in de sterke 
mobiliteit van het kapitaal. Zo onwaarschijnlijk als het is dat arbeidsinkomens zouden uitwijken 
naar Staten waar van hen een kleinere deelname in de financiering van de overheidsuitgaven 
wordt gevraagd, zo zeer staat het vast dat dat wel het geval is voor inkomens uit het sparen. 

Dit risico zal des te groter zijn naarmate het gebrek aan of de ontoereikendheid van uitwisseling 
van informatie de Staten belet het beginsel van de belastingheffing in de woonplaats toe te passen. 
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Het blijft overigens mogelijk dat de herverdelingsfunctie op een supranationaal vlak wordt 
uitgeoefend : 

De Staten kunnen een stelsel van horizontale herverdeling aanwenden, van de rijke 
gewesten naar de arme. Een dergelijk stelsel is zowel verenigbaar met de grondbeginselen 
van het fiscaal federalisme als met het Europees institutioneel kader. Het wordt trouwens 
georganiseerd met behulp van de structuurfondsen. 

De Staten kunnen een gemeenschappelijk sociaal beleid uitvoeren, bijvoorbeeld door de 
instelling van minimumnormen van sociale bescherming, die over het hele Europese 
grondgebied van toepassing moeten zijn. Hoewel een dergelijke benadering niet 
rechtstreeks transfers veroorzaakt van de ene Staat naar de andere, laat zij toch toe de 
verschillen in inkomens en in levensstandaard te verkleinen en draagt zij aldus bij tot de 
herverdelingsfunctie. 

C. De stabilisatiefunctie 

De centralisatie van de stabilisatiefunctie is goed op weg voltooid te worden op het monetaire 
vlak maar niet op het economische vlak. 
Inderdaad, op 1 januari 1999 zal de eenheidsmunt van kracht worden voor elf van de vijftien 
Lid-Staten Het monetair beleid zal dan gemeenschappelijk worden gevoerd, tegen de prijs van 
het formele en gedeeltelijke (voor de pariteiten tussen Lid-Staten) verlies van de wisselkoers als 
instrument van economisch beleid. 

Een aantal Lid-Staten, waaronder België, waren al gedeeltelijk vooruitgelopen op die 
fundamentele verandering door te kiezen voor een vaste pariteit ten opzichte van de sterkste munt 
uit het Europese stelsel. De overgang naar de eenheidsmunt zal die feitelijke toestand definitief 
bekrachtigen door de bevoegdheid tot het voeren van het monetair beleid officieel over te dragen 
aan een supranationaal orgaan, waarvan België deel uitmaakt. 

Inzake economisch beleid zal een dergelijke centralisatie niet plaatsvinden. Weliswaar is de 
convergentie van de Europese economieën er sterk op vooruitgegaan met het oog op de invoering 
van de Monetaire Unie. Er zal echter niet verder worden gegaan dan de coördinatie van het 
economisch beleid, dat in eerste instantie gedecentraliseerd zal blijven. Er bestaat immers geen 
Europese economische regering die een economisch beleid kan uitvoeren Er is wel een Euroraad, 
maar het is nog te vroeg om een voorafgaande beoordeling te geven omtrent de mogelijkheden 
die hij zal hebben om een doeltreffende en snelle coördinatie van het economisch beleid van de 
Lid-Staten door te voeren. 

De Afdeling is niet bevoegd om zich uit te c\preken over de deugdelijkheid van deze toestand 
waarhij het monetair beleid gecentraliseerd is en het economisch beleid gedecentraliseertl Wij 
zullen ons in dit Verslag dus beperken tot het akte nemen van de vaststelling dat de Lid-Staten 
bevoegd blijven voor het economisch beleid en dat zij over het gebruik van fiscale instrumenten 
voor stabilisatiedoeleinden blijven beschikken 
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Het gebruik ervan is echter op tweeërlei manieren beperkt. 

De openheid van de Europese economieën, en meer in het bijzonder die van België, heeft 
tot gevolg dat een afzonderlijke stabilisatieactie via budgettaire of fiscale weg weinig 
doeltreffend is. De belangrijke invoerlekken verminderen het multiplicatoreffect 

Het stabiliteitspact stelt een maximumgrens aan het begrotingstekort : buiten het geval van 
een uitgesproken recessie, mag het overheidstekort 3 % van het BBP niet overschrijden 
zonder als buitensporig te worden beschouwd. Indien dat wel zo is, loopt de betrokken 
Staat het risico van financiële sancties en van een verlies aan geloofwaardigheid, dat zich 
kan uiten in een bijkomende risicopremie voor de nationale kredietnemers. 

De oprichting van de Monetaire Unie daarentegen verhoogt de doeltreffendheid van het 
stabilisatiebeleid, in die zin dat de Europese economie veel minder open is dan de economieën van 
de landen die de Monetaire Unie uitmaken. Het multiplicatoreffect van de relancemaatregelen zal 
dus beduidend minder over de grenzen verdwijnen dan dat thans het geval is bij de nationale 
economieën. De recente strubbelingen op de financiële markten op wereldvlak hebben overigens 
duidelijk aangetoond dat de eenheidsmunt ertoe bijdraagt in Europa een eiland van stabiliteit te 
scheppen : het verwateringsetreet van de relancemaatregelen kan er bijgevolg lager uitvallen en 
het multiplicatoreffect kan worden hersteld. 

2.32. De verdeling van de instrumenten van fiscaal beleid 

De verdeling van de bevoegdheden inzake economisch beleid wijkt dus in meer dan een opzicht af 
van de aanbevelingen van de theorie van het budgettair federalisme Het is dan ook verkieslijk de 
problematiek van de verdeling van de instrumenten aan te vatten uitgaande van de effectieve 
bevoegdheidsverdeling, eerder dan ze af te leiden uit deze theorie. 

De decentralisatie van de allocatieve taken pleit krachtig ten gunste van het behoud van een 
brede fiscale autonomie van de Lid-Staten : als zij op grond van hun voorkeuren moeten 
vaststellen welk het gewenste niveau van publieke goederen en diensten is, dan moeten zij ook de 
productie daarvan kunnen financieren, en de belasting blijft een uitverkoren middel daartoe 

De oprichting van de grote markt en de centralisatie van het concurrentiebeleid hebben echter 
vanzelfsprekende implicaties voor het fiscaal beleid. 

Een eerste gevolg situeert zich op het vlak van de belastingen die hun oorsprong vinden in 
het bestaan van een landgrens, met name de douanerechten. Deze zijn onverenigbaar met 
het begrip zelf van interne markt. Dat de overeenkomstige fiscale bevoegdheden zijn 
overgedragen naar het niveau van de Europese Unie is volledig conform de theorie van het 
budgettair federalisme Dat belet niet dat het institutioneel kader tot gevolg heeft dat het 
gemeenschappelijk buitentarief een van de zeldzame belastingen is die niet bekrachtigd zijn 
door een parlement dat toezicht houdt op een uitvoerende macht. 

Bij uitbreiding moeten de bijzondere fiscale bepalingen die hun oorsprong vinden in het 
bestaan van landgrenzen, afgeschaft worden. Dat is de logica die achter de 
« Moeder -dochter »-Richtlijn en achter de « Intresten-royalties »-Richtlijn schuilgaat De 
uitbreiding van die logica gaat echter niet tot aan de harmonisatie van de fiscale bepalingen 
die bij voorrang van intern recht zijn 
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Bij de uitvoering van een concurrentiebeleid kan men niet over het hoofd zien dat de 
belastingen de marktprijzen van goederen en diensten wijzigen, alsook de opbrengst van 
het sparen en van de investeringen, met inbegrip van de winsten van de ondernemingen, en 
dat zij het verschil tussen de loonkosten en het nettoloon vergroten. Men moet zich dus 
afvragen in hoever de centralisatie van het concurrentiebeleid een centralisatie van de 
instrumenten van fiscaal beleid impliceert. De kwestie van hun volledige of gedeeltelijke 
overdracht naar een supranationaal niveau zal resulteren in een arbitrage tussen de 
noodzakelijke nationale diversiteit en de graad van convergentie die vereist is voor het 
naleven van de concurrentieregels. Dit probleem zal in hoofdstuk 4 behandeld worden 

Het subsidiariteitsbeginsel pleit ervoor dat de stimulerende functie van de belasting een 
bevoegdheid van de Lid-Staten blijft, onder dit belangrijke voorbehoud dat de controle van de 
conformiteit van hun gebruik ten opzichte van de concurrentieregels gecentraliseerd moet zijn 

Aangezien de herverdelingsfunctie een nationale bevoegdheid blijft, moet dat ook het geval zijn 
voor de belastingen en heffingen die er de bevoorrechte instrumenten van zijn, met name de 
belasting op het gezinsinkomen en de heffingen die de financiering van de sociale bescherming 
waarborgen. In twee mogelijke situaties zou dat nochtans een probleem kunnen stellen • 

als de belastbare grondslag mobiel is, hetgeen het geval is voor de inkomens van de 
gezinnen uit het sparen, 

als de inkomstenbelasting een weerslag heeft op de concurrentievoorwaarden, hetgeen 
eveneens het geval is voor de fiscaliteit van het sparen • de groeiende integratie van de 
financiële markten en, zeer binnenkort, de verdwijning van het wisselkoersrisico maken 
financiële beleggingen meer en meer uitwisselbaar en leiden ertoe dat 
nettorendementsverschillen tengevolge van de fiscaliteit minder en minder aanvaardbaar 
worden 

Dat de stabilisatiefunctie een nationale bevoegdheid blijft, pleit eveneens in het voordeel van een 
ruime nationale fiscale autonomie, vooral wat betreft de aanslagvoeten van de voornaamste 
belastingen, zowel indien de stabilisatie op een autonome als op een gecoördineerde wijze wordt 
uitgevoerd. 

De verdeling van de bevoegdheden inzake economisch beleid tussen de Lid-Staten van de 
Europese Unie en het supranationaal niveau pleit dus in een•te instantie voor een grotefiscale 
autonomie van de Lid-Staten : deze moeten de hoeveelheid publieke goederen en diensten 
kunnen blijven financieren die overeenstemt met hun voorkeuren, de door hen gewenste 
hen,erdeling kunnen doon'oeren en het gewenste stabilisatiebeleid kunnen voeren, hetzij op 
een autonome, hetzij op een gecoördineerde wijze. De harmonisatie van de fhicaliteit is echter 
noodzakelijk als het blijkt dat een fiscale concurrentie tussen de Staten ~wmmige van hen zou 
kunnen beletten de hun toegewezen taken op een autonome manier uit te voeren. De 
harmonisatie van de fiscaliteit is ook nodig om de belastingen of bijzondere bepalingen af te 
c'ichaffen die steunen op het bestaan van landgrenzen en om te voorkomen dat verschillen in 
de hoogte van de heffingen te grote concurrentieverstoringen zouden teweegbrengen. 
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2.4. De theorie van het budgettair federalisme en het federalisme in 
België 

Het conflict tussen de aanbevelingen van de theorie van het budgettair federalisme en het 
institutionele kader is minder duidelijk wat betreft de organisatie van het federalisme in België dan 
wat betreft de toepassing ervan op de opbouw van Europa 
Op alle overheidsniveaus waaraan bevoegdheden kunnen worden toegewezen, bestaat er een 
parlement waaraan de bevoegdheid tot het heffen van belastingen kan worden toegekend 

Niets belet dus dat de aanbevelingen van de theorie van het budgettair federalisme gevolgd 
worden : dat betekent de decentralisatie van de allocatieve taken, met behoud echter op federaal 
niveau van de autoriteitsfuncties en van de andere taken waaraan schaalvoordelen en/of 
oversijpelingseffecten verbonden zijn, en de centralisatie van de herverdelingsfunctie en van de 
stabilisatiefunctie. 

De fiscale instrumenten zouden dan zodanig verdeeld moeten worden dat de instrumenten met 
een herverdelingsfunctie enlof met een mobiele belastbare grondslag op federaal niveau blijven, 
zonder afbreuk te doen aan de op Europees niveau gewenste harmonisatie. Om hun voornamelijk 
allocatieve taken te financieren, zouden de deelgebieden en de lokale overheden dan vooral 
moeten steunen op de weinig mobiele belastbare grondslagen, of op lasten en retributies. 

Zoals dat het geval is in de andere federale Staten, worden in België de voornoemde 
aanbevelingen aangepast op grond van de bijzondere institutionele of sociaal-economische 
kenmerken, die specifiek zijn voor elke Staat. 
Er werd in de inleiding tot dit hoofdstuk al aan herinnerd dat de economische benadering van het 
budgettair federalisme in wezen van Angelsaksische oorsprong is. Het is dan ook nodig die op de 
theorie steunende benadering te vervolledigen met een studie van de praktijken inzake budgettair 
federalisme. 
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HOOFDSTUK3 
Federalisme en fiscale heffing in het buitenland 

De economische theorie van het budgettaire federalisme die in Hoofdstuk 2 aan bod kwam, moet 
worden getoetst aan de institutionele praktijk van de federale of confederale landen. 
Dit soort toetsing is vooral nuttig voor het onderzoek van het verband tussen federalisme en 
fiscale heffing in België. Men zou van mening kunnen zijn dat het interessant zou zijn de Europese 
ervaring te toetsen aan die van de grote federale Staten, zoals de Verenigde Staten en Canada. Dit 
belang wordt echter sterk verminderd door een bijzonder kenmerk van de Europese Unie, 
namelijk de geringe omvang van de Europese begroting ten opzichte van die van de Lid-Staten. 
De Europese opbouw is eerder een uitwerking sui generis van de beginselen van het budgettair 
federalisme en van een zeer specifieke institutionele context 

Het doel van dit hoofdstuk bestaat erin bondig de verdeling voor te stellen van zowel de 
budgettaire en fiscale bevoegdheden als van de perequatiemechanismen in vier landen • Duitsland, 
Oostenrijk, Spanje en Zwitserland. 
Deze selectie werd gemaakt met de onmiddellijke uitsluiting van de grote Angelsaksische federale 
landen zoals Australië, Canada en de Verenigde Staten. De verschillen tussen deze landen en 
België zijn te talrijk opdat een vergelijkend onderzoek zou leiden tot nuttige conclusies. 

De Noordse landen werden eveneens voor dit vergelijkend onderzoek uitgesloten ; de 
decentralisatie gebeurt er op twee niveaus het lokale en het nationale niveau Deze soort van 
ervaring is bijgevolg slechts van beperkt belang voor de studie van de betrekkingen tussen het 
federalisme en de fiscale heffing in België, waar de voornaamste kwestie de fiscale autonomie van 
de deelgebieden betreft en niet die van de lokale overheden. 

Duitsland werd opgenomen wegens zijn geografische nabijheid maar ook omdat zijn federaal 
stelsel op meer dan een punt de wetgever van 1989 heeft geïnspireerd. Dit stelsel is bovendien 
oud genoeg om als standvastig beschouwd te worden, des te meer omdat het zich heeft kunnen 
aanpassen aan de keuze tot hereniging. Anderzijds is het interessant na te gaan hoe Oostenrijk een 
stelsel met een gelijkaardige inspiratie heeft aangepast aan zijn toestand van kleine open 
economie. Deze eerste twee landen zijn eentalig 

Spanje is een recent voorbeeld van « neerwaarts» federalisme Dit land is een interessante 
gevalstudie wegens de ruime fiscale autonomie dat het aan de autonome Regio's toekent Zoals 
men nochtans hieronder zal merken, is de verdieping van de fiscale autonomie van te recente 
datum om te kunnen worden geëvalueerd. 

Zwitserland, tenslotte, is een typisch geval van « opwaarts » federalisme (in de economische 
betekenis van het woord), in die zin dat de Confederatie werd opgebouwd uitgaande van de 
Kantons. Het werd overvloedig aangehaald in de debatten over het budgettaire federalisme en 
over de fiscale autonomie, wat zijn opname in de selectie van federale of confederale landen 
rechtvaardigt ( 14). 

14 Dit hoofdstuk is gebase.:rd op w.:rkdocum.:nten die door het Secretariaat opgesteld werden. Somnuge ervan zullen 
\\·orden gepublice.:rd in het Documentatieblad onder de verantwoordelijkheid van hun auteurs 
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3.1. Federalisme en fiscale heffing in Duitsland 

De opbouw van het Duitse federale stelsel is stevig uitgewerkt sinds bijna 50 jaar en de beginselen 
ervan zijn ingeschreven in de Grondwet. Zij stelt vijf overheidsniveaus in, namelijk de Federale 
Overheid, de Länder, de administratieve departementen, de districten en de gemeenten. 

3.11. Verdeling van de bevoegdheden 

In principe beschikken de Länder over de residuaire bevoegdheden, maar de draagwijdte van dit 
beginsel wordt afgezwakt door de mogelijkheid die aan de Federale Overheid wordt toegekend 
om bij voorrang wetgevend op te treden in domeinen die in principe aan de Länder toekomen De 
Federale Overheid kan van deze mogelijkheid gebruik maken in de volgende gevallen 

wanneer de aangelegenheid niet door een Land afzonderlijk op een efficiënte wijze kan 
worden geregeld ; 

wanneer de uitoefening van de bevoegdheid door een Land schadelijk is voor andere 
Länder of voor de totale bevolking ; 

wanneer het behoud van eenvormige levensomstandigheden op het gehele grondgebied het 
vereist. 

Ten opzichte van de oorspronkelijke beginselen werd de bevoegdheid van de Federale Overheid 
ook uitgebreid tot de overheidsinvesteringen die beduidende effecten hebben op het geheel van 
het grondgebied De Federale Overheid kan ook specifieke financiële steun verlenen aan bepaalde 
investeringen en kan aan de Länder overdrachten toekennen om de uitvoering van federale wetten 
mogelijk te maken. 

De Federale Overheid heeft de belangrijkste wetgevende bevoegdheden, in die zin dat zij bevoegd 
is voor de vaststelling van de grondslag, de tarieven en de vrijstellingen van de belastingen De 
wetgeving die de gedeelde en regionale belastingen betreft moet nochtans worden goedgekeurd 
door de twee Kamers, waarvan één (de Bundesrat) samengesteld is uit vertegenwoordigers van de 
Länder 
De Länder hebben een grote uitvoerende bevoegdheid : zij organiseren de administratie en de 
inning van de belangrijkste belastingen Zij beschikken op dat vlak volledig over de residuaire 
bevoegdheden en de Federale Overheid kan hen uitdrukkelijk de uitvoering van bepaalde wetten 
overdragen. De Federale Overheid beschikt overigens enkel over de uitvoerende bevoegdheden 
die haar uitdrukkelijk toegewezen zijn. 

Daaruit volgt dat de drie voornaamste overheidsniveaus, namelijk de Federale Overheid, de 
Länder en de gemeenten, in de functionele verdeling van de uitgaven dikwijls concurrenten 
schijnen te zijn 
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De Federale Overheid heeft het overwicht in de traditionele autoriteitsfuncties zoals de 
buitenlandse politiek en de landsverdediging. Dat geldt eveneens voor het wetenschappelijk 
onderzoek, de sociale zekerheid, bepaalde bevoegdheden inzake leefmilieu (energie en water) en 
de overheidsondernemingen, alsmede voor vervoer en communicatie. De Länder hebben 
belangrijke bevoegdheden in de kern van de autoriteitsfuncties Uustitie en ordehandhaving). Zij 
hebben het overwicht in het onderwijs en de opleiding, de cultuur, de huisvesting en de ruimtelijke 
ordening, alsmede in de landbouw 

Tabe/3.1 
Functionele verdeling van de geconsolideerde uitgaven 

van de overheidsniveaus, in %van het totaal, 1994 

Bestuursdomein Federaal (I) Länder 
Algemeen bestuur 19,69% 37,92'% 
Buitenlandse zaken 99,08% 0,92'% 
Landsverdediging 100,00% -
Openbare orde en Ycilighcid 9,·U'X, 62,15%. 
Justitie 3A7'Y., 96.53% 
Scholen - 69,92% 
HogcscholcnluniYcrsitciten 6,96% 93.04% 
Opleiding 27,46% 39,82% 
Wetenschap, onderzoek en ontwikkeling (buiten de 70,96% 26,86% 
universiteiten en hogescholen) 
Cultuur 5.34% 48,91% 
Sociale bescherming 62,16% 16,46% 
wo. sociale zekerheid (2) 99,.J3% 0,57% 

ge zins-, sociale en jeugdhijstand 28,09% 26,53% 
opvang gevolgen van de oorlog, e. d 75,K1% IK.6!% 

Gezondheid, sport en ontspanning 5,25'1., 26.79'% 
wo. ziekenhuizen (huilen universiteit. ·hogesch.) 0, 01% 26, O.J% 
Woningbeleid, ruimtelijke ordening, stedenbouw 15,99'Yo 52,24% 
Gemeentediensten 0,20% 3.81% 
\V.O. afoa/waterhehandeling . .. (3,K8%) 
Voeding, land- en bosbouw 39.55% 57,37% 
Energie en water 60,14%. 32,67% 
Verkeer en communicatie 46,71% 27.43% 
wo. wegenhouw en -beheer .J../,27% 21,81% 
Economische bedrijYen 56.54% 18.96% 
Algemeen grond- en kapitaalYcrmogen 50,60% 21,93% 
Algemene financiële dienst 

Totaal 45,44% 34,04% 

(I) inclusief Lastcnausglcichsfonds. ERP-Sondervermögen. Fonds 

(2) 
BRON· 

Kreditabwicklungsfonds en Bundesciscnbahnvermögen 

,·oornamclijk oycrhcidstusscnkomst in het pensioen- en werkloosheidstelsel 

Bundcsministerium der Finanzen, Finanzbencht 1998. pp. 313-315 

Gcmeenten 
42,39%, 

-
-

28,43'% 
-

30,08% 
-

32,72% 
2,18% 

45,75%, 
21,38% 
-

.J5,3K% 
5.5K% 

67, 96'% 
73,95% 

31, 77'Y.. 
95,99'% 

(96, 12%) 
3,08'1., 
7,19% 

25,86% 
33.92% 

24,50% 
27,47% 

20,52% 

Dcutschc Einhcit. 
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De verdeling van de bevoegdheden tussen deze twee overheidsniveaus volgt dus op meer dan een 
punt de theorie van het budgettaire federalisme · het belangrijke herverdelingsinstrument dat de 
sociale zekerheid is, valt onder de Federale Overheid. Zij is ook bevoegd voor de voornaamste 
domeinen die betrekking hebben op de stabilisatiefunctie. De taken van allocatieve aard zijn in 
hoge mate gedecentraliseerd behalve als schaalvoordelen of oversijpelingseffecten voor 
centralisatie pleiten (0&0, vervoer, openbare investeringen) 

3.12. De verdeling van de fiscale bevoegdheden 

Er moet hier een onderscheid worden gemaakt tussen de wetgevende bevoegdheid, de 
bevoegdheid voor uitvoering en beheer en de bevoegdheid om te beschikken over de opbrengst 
van de belasting (15). Men verstaat onder wetgevende bevoegdheid, het recht om de belastbare 
grondslag, het belastingtarief en de vrijstellingen te bepalen. 

!5 Dit derde asp.:ct \\Ordt behandeld in alèlding 3.13. 
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Tahe/3 2 
Verdeling van de wetgevende bevoegdheden 

Federale Overheid 

Länder 

Personenbelasting 
Solidariteitsbijdrage 
Bedrijfsvoorheffing 
Roerende voorheffing 
Vennootschapsbelasting 
Belasting op niet-inwoners 
Belasting over de toegevoegde waarde 
Registratierecht op grondaankopen 
Grondbelasting 
Bedrijfsbelasting 
Successie- en schenkingsrechten 
Taks op verzekeringscontracten 
V crmogensbelasting 
Invoerrechten 
Landbouwheffingen 
Melk-, graan- en suikerheffingen 
U itvocrhcffingen 
Accijnzen 
V crkccrsbclasting 
Taks op brandverzekeringen 
Belasting op spelen 
Belasting op weddenschappen 

Belasting op drankslijterijen 
Vergunningsrecht van slijterijen van alcoholische dranken 
Belasting op ontspanningsgclcgenheden 
Belasting op verpakkingen 
Belasting op tweede vcrblijven 
Belasting op honden 
Belasting op jacht en visvangst 

EurOJlese Unie 

Landbou,vhcffingcn 
Melk-. graan- en suikerheffingen 
Uitvoerheffingen 
Invoerrechten 

De Federale Overheid hesehikt over de voornaamste wetgevende bevoegdheden die van de 
Länder betreft slechts minder belangrijke belastingen, waarvan de ontvangsten aan de gemeenten 
worden toegewezen, en de gemeenten hebben geen wetgevende bevoegdheden, behalve wat de 
vaststelling van het tarief van bepaalde gemeentebelastingen betreft 
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Daarentegen hebben de Länder de uitvoerings- en beheersbevoegdheden voor meerdere 
belangrijke heffingen : de inkomstenbelasting met inbegrip van de solidariteitsbijdrage, de 
bedrijfsvoorheffing, de roerende voorheffing, de BTW (behalve de BTW op invoer), de 
registratierechten, de verkeersbelasting enz ... In feite zijn de uitvoerings- en beheersbevoegdheden 
van de Federale Overheid beperkt tot de accijnzen, de douanerechten, de BTW op invoer en 
andere belastingen die met invoer verband houden : het gaat voornamelijk om belastingen 
betreffende het goederenverkeer. 

3. 13. De verdeling van de ontvangsten 

De Federale Overheid beschikt over de opbrengst van de federale belastingen ( 16 ), over een 
gedeelte van de gedeelde belastingen en over een gedeelte van de afhouding op de 
bedrijfsbelasting. De gedeelde belastingen zijn de bedrijfsvoorheffing en de ingekohierde 
personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de BTW en de inhouding aan de bron op intresten. 

De ontvangsten van de Länder komen voort uit de regionale belastingen (de vermogensbelasting 
( 17), de successie- en schenkingsrechten, de verkeersbelasting, de accijns op bier, de 
registratierechten, de belasting op brandverzekeringen, de belasting op weddenschappen en de 
belasting op spelen) maar vooral uit een gedeelte van de gedeelde belastingen, alsmede uit een 
gedeelte van de afhouding op de bedrijfsbelasting. Vanaf 1996 ontvangen zij tevens een gedeelte 
van de opbrengsten van de accijns op minerale oliën voor de gedeeltelijke financiering van het 
regionaal openbaar vervoer. 

Afgezien van de lokale belastingen, ontvangen de gemeenten de opbrengst van de 
bedrijfsbelasting, waarvan een gedeelte evenwel uitgekeerd wordt aan de Federale Overheid en 
aan de Länder. Zij ontvangen ook een gedeelte van bepaalde gedeelde belastingen 

Tahe/3.3 
De verdeling van de ontvangsten (op 1.1.1996) 

Federaal Länder Gemeenten 

Federale belastingen x 
Regionale belastingen x 

Lokale belastingen x 

PB en BV -+2.5%. -+2.5'% 15'1., 
Vcn.B 50% 50'% 
BTW 50.5% -+9.5% 
A010uding op intresten H'% .f.f% 12'Yo 
Bedrijfsbelasting 5% l.f,5% (*) go_s% 

(*) Rekening houdend met de vcrhoging ,·an het gedeelte dat bestemd ts voor de oude Länder Yoor de 
delging van het Fonds Dcutsche Einhcit 

16 I kt gaat hier over de douanerechten en andere Europese hetlïngen. de solidariteitsbijdrage. de taks op 
hrandver,.:ekenngen en de accijnzen, met uitzondering van de acc1jns op h1er 

17 Deze hdastmg wad onlangs afgeschalt. 
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De grafieken 3. 1. tot 3. 3. beschrijven de evolutie van de verdeling van de ontvangsten tussen deze 
drie overheidsniveaus en de evolutie van de structuur van de ontvangsten van de Federale 
Overheid en van de Länder. 

Grafiek 3.1. 

Verdeling van de belastingontvangsten in Duitsland 
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Cirafiek 3.2. 

Belastingontvangsten van de federale overheid (Bund)* 
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Grafiek 3.3. 

Ontvangsten van de Länder 
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De hereniging heeft haar weerslag gehad in een WIJZigmg van de verdeling van de fiscale 
ontvangsten tussen de verschillende overheidsniveaus. Nadat het 45% had bereikt in het begin van 
de jaren 90, daalt het aandeel van de Federale Overheid weer tot 41%, terwijl dat van de Länder 
stijgt van 36 tot 41%. Het aandeel van de gemeenten en dat van de Europese Unie blijven 
betrekkelijk stabiel. 

Men bemerkt terzelfder tijd een verandering van de structuur van de ontvangsten van de Federale 
Overheid. Haar aandeel in de gedeelde ontvangsten vermindert, onder meer ten gevolge van een 
hervorming van de gezinsfiscaliteit De vervanging van rechtstreekse overdrachten door 
belastingverminderingen heeft de opbrengst van de inkomstenbelasting verlaagd Het aandeel van 
de Federale Overheid in de BTW werd in de loop van deze periode ook in neerwaartse zin 
herzien. Daartegenover staat de stijging van het aandeel van de federale belastingen die vooral 
voortkomt uit de invoering van de solidariteitsbijdrage. 

Grafiek 3.3 doet overigens duidelijk de overwegende rol van de gedeelde belastingen in de 
middelen van de Länder uitkomen, en in de tweede plaats het relatief geringe belang van de 
regionale belastingen De structuur van de ontvangsten van de Länder wijzigt eveneens in de 
periode 1993-1998 : het meest in het oog springende feit is de voorkeur die gegeven wordt aan 
dotaties ten opzichte van gedeelde of regionale belastingen 
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3.14. De perequatiemechanismen 

Zoals in de meeste federale Staten, zijn de perequatiemechanismen relatiefcomplex (18). 

De ontvangsten van de gedeelde belastingen worden in eerste instantie toegewezen aan de Länder 
die ze innen en de perequatie vindt plaats in vijf stappen : 

a de inkomstenbelasting wordt overgedragen van de werkplaats naar de woonplaats voor de 
personenbelasting en van de maatschappelijke zetel naar de exploitatievestigingen voor de 
vennootschapsbelasting ; 

b. de BTW-ontvangsten worden toegewezen op basis van een verdeelsleutel die rekening 
houdt met het inwonersaantal (minimale weging van 75%) en met de fiscale capaciteit 
(maximale weging van 25%), 

c. de horizontale perequatie wordt uitgevoerd door de vergelijking van een indicator van 
financiële behoeften en een indicator van fiscale capaciteit ; 

d. het mechanisme wordt aangevuld door de verdeling van de algemene federale dotaties 
onder de Länder ; 

e. de laatste stap bestaat in de toewijzing van bijzondere federale dotaties aan de Länder 

Tabel 3.4 toont het effect aan van deze verschillende stappen op het relatieve peil van de 
ontvangsten van de Länder. 

Tabe/3.4 
Het effect van het perequatiemechanisme (1996) 

Index van de ontvangsten per inwoner (gemiddelde = l 00) 
Ländcr oorspronkelijk 

Noordrijn-Wcstfalcn 109 
Beieren 109 
Baden-Wurttcmberg 109 
Nedersaksen 96 
Hessen IJ{) 
Saksen(*) I 83 
Rijnland-Palts 97 
Sakscn-Anhalt (*) 82 
Sleeswijk-Holslei n 99 
Thuringen (*) 80 
Brandenburg (*) 8-l 
Mccklenburg-Voorpommcrcn (*) 82 
Saarland 91 
Berlijn 98 
Hamburg 151 
Bremen 110 
Variaticcoëfficiënt 0.18 

\·oormalige DDR (*) 
BRON· OESO ( 1998) en eigen berekeningen. 

18 Cf DELODDERE E ( llJl)g) 

na (b) na (c) na (d) 

lOl 9-l 92 
100 92 90 
lOl 92 90 
88 86 86 

lll 96 9-l 
99 104 105 
89 87 87 

100 105 107 
91 88 86 
99 10-l 105 
99 103 lO-l 
99 105 106 
88 89 90 
90 lll 113 

1-ll 130 127 
102 116 117 

0.13 0.12 0.13 

na (e) 

82 
80 
80 
78 
8-l 

107 
80 

110 
79 

l(){j 

107 
110 
110 
115 
ll-l 
155 

0.21 
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De stappen (a) en (b) leiden reeds tot een belangrijke herverdeling van de ontvangsten tussen de 
Länder. Als algemene regel verzwakt de relatieve positie van de Länder die een index hebben die 
boven het gemiddelde ligt en verbetert de relatieve positie van de Länder die een index hebben die 
onder het gemiddelde ligt. Deze convergentie naar het gemiddelde heeft tot gevolg dat de 
variatiecoëfficiënt van de index van de ontvangsten per inwoner daalt van 0, 18 tot 0, 13. 

De horizontale perequatie (c) verandert paradoxalerwijze deze spreidingsindicator slechts in 
geringe mate. De voornaamste begunstigden zijn de Länder van de voormalige DDR alsmede 
Saarland en de stadsstaten Berlijn en Bremen. De stabiliteit van de coëfficiënt verbergt dus een 
West-Oost-transfer. De bijzondere dotaties versterken deze transfers, maar omdat de meeste 
ervan slechts tijdelijk zijn, is de stijging van de variatiecoëfficiënt niet van structurele aard. De 
kern van het mechanisme wordt bijgevolg gevormd door de eerste vier stappen 

3.2. Federalisme en fiscale heffing in Oostenrijk 

Oostenrijk is een federale Staat waar de regeringsverantwoordelijkheden verdeeld zijn over drie 
overheidsniveaus : de Federale Overheid (de Bund), de negen Länder en de Gemeenten De 
Länder beschikken over de residuaire bevoegdheden, maar belangrijke bevoegdheden zijn 
toegewezen aan de Federale Overheid : zij neemt alle autoriteitsfuncties en het buitenlands beleid 
op zich, maar zij heeft ook alle bevoegdheden die in verband staan met het macro-economisch 
beleid. In 1993 was de verdeling van de bruto-overheidsuitgaven tussen de overheidsniveaus als 
volgt: 47,7% voor de Federale Overheid, 11,6% voor de Länder, 16,6% voor de gemeenten en 
22,6% voor de sociale zekerheid ( 19 ). Niettegenstaande het op een federale wijze ingericht is, is 
Oostenrijk een relatief gecentraliseerd land : in haar economische studie van 1994, waar zij de 
Oostenrijkse openbare sector onderzoekt, merkt de OESO overigens op dat het aandeel van de 
Federale Overheid in de overheidsantvangsten en -uitgaven ruimschoots hoger is dan in andere 
federale Staten en dat het dicht bij het peil staat dat in niet-federale landen wordt bereikt 

Alhoewel het Oostenrijkse stelsel geinspireerd is op het Duitse, verschilt het er nochtans van op 
drie zeer belangrijke punten 

de Federale Overheid beschikt ook over de voornaamste wetgevende bevoegdheden, 
inzonderheid die welke verband houden met het fiscaal beleid en zij kan in alle gevallen die 
bevoegdheden uitoefenen zonder de goedkeuring van een meerderheid van de Umder te 
moeten verkrijgen (20 ); 

terwijl in Duitsland de Länder belangrijke bevoegdheden hebben inzake inning van de 
belastingen, int in Oostenrijk voornamelijk de Federale Overheid de belastingen; 

het perequatiemechanisme kent een belangrijke plaats toe aan de behoeftecriteria ten 
opzichte van de criteria van fiscale capaciteit. 

19 Bron · OESO (1994) 
20 Er zijn, zoals in Duitsland, tw.;<: wetgev.;nde kamers, waarvan e<:n samengesteld 1s uit verteg.;n\\Oordigers van de 

Länder. Laatstgenoemde h<:dt e\·em\d slechts een raadgevende bevoegdheid De belangrijkste kamer h<:elt het 
laatste \\·oord. 
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3.21 Verdeling van de ontvangsten en fiscale autonomie 

Tabel 3. 5 geeft het detail van de verdeling van de fiscale ontvangsten m 199 5 tussen de 
verschillende overheidsniveaus 

Het aandeel van de Länder is betrekkelijk gering : hun totale ontvangsten bedragen slechts 4,1% 
van het BBP, wat minder is dan dat van de gemeenten en slechts 15% van de totale fiscale 
ontvangsten. Hun ontvangsten spruiten voornamelijk voort uit de belasting op het gezinsinkomen 
en uit de BTW, welke respectievelijk 45,7% en 32,2% van hun totale ontvangsten uitmaken. De 
accijnzen en andere specifieke belastingen, die de derde financieringsbron (in dalende volgorde 
van belangrijkheid) van de Länder vormen, zijn goed voor 6,5% van hun ontvangsten. 

Tahe/3 5 
Verdeling van de fiscale ontvangsten tussen de verschillende overheidsniveaus 

os ennJ, - .) 0 t ""k 199-
Categorieën van de belasting Federale Overheid Länder Gcmeenten 
Belastingen op het inkomen 174.691 51.816 36.772 
waarvan gezinnen 132493 43.564 29.820 
waarvan ondernemingen 30.851 2.625 2.784 
Belastingen op de lonen 45.642 
Belastingen op het vermogen 3.419 770 20.527 
Belastingen op goederen en diensten 196.770 41.984 10.701 
waarvan BTW 130.046 30.660 19 . .143 
waarvan accijnzen en andere specifieke belastingen 58.581 6.205 9. <J72 

Totaal 427.569 95.273 10.1.285 

Totaal, in '%van het BBP 18.3%. 4.1 'Yc. 4.4% 

Bron : OESO ( 1997) - eigen berekeningen. 

Deze drie belastingcategorieën zijn gedeelde belastingen : de Federale Overheid bepaalt het tarief 
en de grondslag, zij int tevens de belasting De Länder hebben bijgevolg slechts zeer weinig fiscale 
autonomie · zij hebben er zelfs minder dan de gemeenten (21 ). 

3.22 De verdeling van de ontvangsten tussen de Länder en de 
interregionale herverdeling 

De belangrijkste gedeelde belastingen zijn de personenbelasting, met inbegrip van de bevrijdende 
afhouding aan de bron op de inkomsten uit kapitaal, de successie- en schenkingsrechten, de BTW, 
bepaalde accijnzen alsmede de verkeersbelasting. 

De verdeling van de ontvangsten tussen de Länder geschiedt volgens een relatief complex stelsel 
waarbij verschillende verdeelsleutels worden toegepast naar gelang van de betrokken categorieën 
van belastingen of van de betrokken belastingen. Dit stelsel kent meer plaats toe aan de behoefte
indicatoren dan aan de indicatoren van bijdragecapaciteit Men kan zich een idee vormen van de 
herverdeling tussen rechtsgebieden die het tot stand brengt door de belastingen te vergelijken die 
een Land zou ontvangen volgens het criterium van de plaats van inning met wat het ontvangt na 
herverdeling 

2! In haar reeds geelteerde étude èconomique van l 994 raamt de OESO het aandeel van de eigen helaslmgen m de totale 
ontvangsten van de Länder op 2,4% en dat van de gemeenten op 17J% 

' 
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Tabe/3.6 
De interregionale herverdeling in Oostenrijk (1997) 

Land % geïnde belasting % toegewezen belasting_ 
Neder-Oostenrijk 9,3 18,3 
Burgenland 0,9 3,2 
Opper -Oostenrijk 12.9 16,9 
Salzburg 7.7 6,-t 
Stiermarken 8,0 l-t,6 
Karinthië -t,O 6,8 
Tirol 5,6 8,5 
Yorarlberg 3,7 4,5 
Wenen -t7,9 20,8 
Bron : Bundesmmrstenum für Fmanzen, ergen berekemngen. 

3.3. Federalisme en fiscale heffing in Spanje 

De Spaanse Grondwet van 1978 stelt een federaal stelsel in op drie overheidsniveaus : de Centrale 
Overheid, de autonome Regio's en de Provincies en gemeenten die het lokale niveau vormen. Een 
bijzonderheid van het Spaanse federalisme is de bevoegdheid die aan de Provincies wordt gegeven 
om te beslissen om zich om te vormen tot autonome Regio's, alleen of met meerdere andere 
Provincies : de Grondwet legt zelf niet het aantal autonome Regio's vast 

3.31. Bevoegdheid van de autonome Regio's 

Tabel 3. 7 geeft de verdeling van de bevoegdheden inzake uitgaven 

Tabe/3. 7 
Verdeling van de bevoegdheden inzake overheidsuitgaven 

Centraal Regionaal 

Landsverdediging x 
Politie x x (a) 
Buitenlandse zaken x 
Sociale zekerheid x 
Sociale bijstand x 
Autowegennet x x 
Wegennet 
Land- en bosbouw x x 
Bescherming yan het leefmilieu x x 
Onderwijs x (b) 
Volksgezondheid x (b) 
HuisYesting x 
Cultuur en sport x 
Waterdistributie 
(a) enkel voor Catalonië en Baskenland. 

(b) enkel voor bepaalde Regio's 

Lokaal 

x 

x 

x 

x 

x 

Er zijn twee verschillende niveaus van verantwoordelijkheid voor de autonome Regio's, al 
naargelang zij al of niet kiezen voor de bevoegdheden inzake onderwijs en volksgezondheid Er 
bestaan ook bijzondere regelingen voor Baskenland en Catalonië 
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De Centrale Overheid blijft, zoals in het merendeel van de federale Staten, verantwoordelijk voor 
de autoriteitsfuncties. Op dit beginsel zijn er nochtans twee uitzonderingen • één die gebruikelijk is 
(de plaatselijke politie) en een andere die meer specifiek is, namelijk de politiemachten van 
Catalonië en Baskenland. De sociale zekerheid is eveneens federaal, maar de sociale bijstand is 
gedecentraliseerd, wat overeenkomt met de gebruikelijke modaliteiten van rolverdeling in federale 
stelsels. 
De taken van allocatieve aard die los staan van de autoriteitsfuncties zijn in aanzienlijke mate 
gedecentraliseerd • de Centrale Overheid heeft hieromtrent slechts gedeeltelijke bevoegdheden 
inzake autowegeninfrastructuur en bescherming van het leefmilieu, wat kan worden verantwoord 
door de oversijpelingseffecten en externe effecten die zij voortbrengen. 

3.32. De financieringsbronnen van de autonome Regio's 

A. De wijze van de verdeling van de fiscale bevoegdheden 

Ook op dit domein toont de Grondwet van 1978 zich bijzonder flexibel • zij bepaalt dat de fiscale 
bevoegdheid verdeeld kan worden en stelt er geen andere beperkingen aan dan het behoud van de 
douanerechten op het centrale niveau Sedert de toetreding van Spanje tot de Europese Unie is er 
dus geen enkele grondwettelijke beperking meer voor de verdeling van de fiscale bevoegdheden 
tussen de autonome Regio's en de Centrale Overheid. 

De verdeling van de fiscale bevoegdheden wordt geregeld door organieke wetten. Zij voorzien in 
drie bronnen van autonomie. 

a. de fiscale autonomie sens u stricto : de Regio's hebben de mogelijkheid om hun eigen 
helastingen te heffen waar geen belasting is ingesteld op federaal vlak De 
manoeuvreerruimte die eruit voortvloeit is nochtans relatiefbeperkt 

b De tweede bron van fiscale autonomie komt voort uit de afgestane belastingen, waarop 
de regionale overheid een bijkomende taks kan invoeren zonder dat zij evenwel de 
grondslag of het tarief kan wijzigen. Het gaat over de vermogensbelasting, de 
successierechten, de belasting op transacties van onroerende goederen, de zegelrechten en 
de belasting op spelen en weddenschappen. 
De laatste institutionele hervorming die in werking trad op 1. 1. 1997 laat nochtans de 
regionale Parlementen toe het tarief van de vermogensbelasting, van de belasting op 
transacties van onroerende goederen en van de zegelrechten te wijzigen. Zij kunnen 
eveneens het tarief en de grondslag wijzigen van de successierechten en van de belasting 
op de spelen 
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Tabel3.8 
Fiscale autonomie van de regionale Parlementen voor de afgestane belastingen 

Toestand op 1.1.1997 

Bijkomende taks Grondslag Tarief 

Vermogensbelasting JA NEEN JA (1997) 
Successierechten JA JA ( 1997) JA (1997) 
Taks transacties onroer. goed JA NEEN JA (1997) 
Zegelrechten JA NEEN JA (1997) 
Belasting op spelen JA JA ( 1997) JA (1997) 

Er is geen informatie over het daadwerkelijk gebruik dat de Regio's hebben gemaakt van 
deze mogelijkheden van fiscale autonomie, noch a fortiori over de onderliggende 
beweegredenen. Het zou nochtans blijken dat er problemen van fiscale concurrentie tussen 
de Regio's zijn. 

c. De derde bron van fiscale autonomie komt voor uit de inkomstenbelasting. Sedert 1994 
wordt een op 15% vastgelegd gedeelte van de ontvangsten afgestaan aan de autonome 
Regio's. De hervorming van 1996, die in werking trad op I. 1.1997, brengt dit aandeel op 
30% en kent de Regio's werkelijke manoeuvreerruimten toe . de belastbare grondslag 
blijft een bevoegdheid van de Centrale Overheid, maar het barema wordt verdeeld in twee 
componenten, op basis van een 70/30-verdeling, waarbij de tweede component aan het 
goeddunken van de Regio's overgelaten wordt Deze kunnen «hun barema» wijzigen 
mits zij drie voorwaarden in acht nemen • 

de belasting moet progressief blijven; 

de aanslagvoeten mogen met niet meer dan 20% naar boven of naar onder worden 
gewijzigd; 

het tarief dat van toepassing is op de kapitaalwinsten en op de niet-recurrente 
inkomsten mag niet worden gewijzigd 

De 70/30-verdeling is bovendien van toepassing op de belastingkredieten en de regionale 
Parlementen kunnen die eveneens wijzigen. 

8. Poging tot schatting van de mate van de fiscale autonomie 

Indien de wetgeving 1997 zou worden toegepast op de inkomsten van 1994 (22), zou de volledige 
fiscale autonomie dus van toepassing zijn op 

30% van de ontvangsten van de personenbelasting, hetzij 836 miljard Ptas, 

de successierechten ( 122 miljard Ptas ), 

de belasting op spelen (247 miljard Ptas), 

hetzij in totaal 1.205 miljard Ptas, wat overeenkomt met 5,1% van de totale fiscale ontvangsten en 
1,6% van het BBP 

22 Bron OESO ( 1996 ). 
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De lopende uitgaven van de autonome Regio's en van de lokale overheden bedragen 8,8% van 
het BBP en hun kapitaaluitgaven 1,9% van het BBP. De verificaties zijn weliswaar onvolmaakt, 
maar het schijnt wel degelijk dat de fiscale autonomie van de autonome Regio's veel kleiner is dan 
hun financiële autonomie. 

Deze vaststelling wordt overigens bevestigd door de gegevens van de nationale boekhouding 
(23) : globaal genomen zijn, op het vlak van de gezamenlijke lokale overheden (autonome Regio's, 
Provincies en gemeenten), de overdrachten afkomstig van de Centrale Overheid belangrijk en 
gaan zij in de periode 1985-93, relatief gezien, in stijgende lijn. Deze gegevens zijn evenwel te 
oud om het effect van de recente institutionele hervormingen te beoordelen. 

Tabe/3.9 
Middelen van de lokale overheden 

1985 1990 1991 1992 1993 

(a) Lopende ontvangsten 2.091 4.885 5.099 5.777 6.117 
(b) waarvan overdrachten van andere overheden 787 2.112 2.381 2.850 3.020 
(b) in'% van (a) 38'% 48'% 43'X, 4 7°/,, 49% 

Miljarden Ptas 

BRON · OESO, Comptes nationaux 

Nog meer gedesaggregeerde gegevens, die echter nog steeds van 1993 dateren, tonen aan dat in 
vijf autonome Regio's de overdrachten tussen 6 7 en 90% van de totale middelen bedragen 

Tabe/3.10 
Structuur van de middelen van de autonome Regio's (1993) 

Andalusië Kanarische EiL Catalonië Galicië Valencia 

Eigen belastingen 0,0% 13,7% l,7'X, 0,2'!;;, 0,7% 
Afgestane belastingen 8,7'% l5,2'Y,, 15,4% 7,2% l4,5'Y,, 
Andere eigen middelen 1,7% 4,1'% 3,7'Yo 3,2% 2,l'X, 
Overdrachten en dotaties 89,6% 67,0% 79,2% 89,9% 82,7% 

BRON • SOLE-VILANOVA (1997) 

De eigen belastingen zijn enkel van betekenis in het geval van de Kanarische Eilanden waar het 
voornaamste gedeelte van hun opbrengst voortkomt uit taksen op minerale oliën. 

Als dusdanig getransponeerd op België, zou een dergelijke fiscale autonomie nochtans een veel 
grotere omvang hebben, omdat de structuur van de heffingen verschillend is · in 1995 bedroegen 
de ontvangsten van de personenbelasting 8,1% van het BBP in Spanje en 14,6% in België (24) In 
België zou een fiscale autonomie over 30% van de PB-ontvangsten overeenkomen met een 
autonomie over 9,45% van de totale ontvangsten 

23 Cf OESO ( 1996 ). 
24 Bron OESO ( l 997). 
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3.33. Perequatiemechanisme 

Het ingestelde perequatiemechanisme werd opgevat om de middelen die voortkomen uit de 
afgestane belastingen aan te vullen. Het aan elke Regio overgedragen bedrag wordt verkregen 
door het verschil te berekenen tussen het bedrag van de afgestane belastingen en de behoeften 
inzake uitgaven. 

In de periode 1981-86, die in feite een overgangsperiode was, werden deze behoeften geraamd op 
basis van de daadwerkelijk vastgestelde budgettaire kosten van de uitgaven die aan de autonome 
Regio's werden overgedragen. 

Voor de twee daaropvolgende vijfjaarlijkse periodes, hetzij de periode 1987-1996, werden de 
behoeften berekend aan de hand van een formule waarvan de variabelen de bevolking, de 
oppervlakte, de bevolkingsdichtheid, de omgekeerde waarde van het inkomen en de insulaire 
positie waren Dit stelsel werd verlengd tot 2001. 

De toekenning aan de autonome Regio's van 15% en nadien 30% van de ontvangsten van de 
inkomstenbelasting kwam tot uiting in een overeenkomstige aanpassing van de tax-sharing Het 
automatische egalisatiekarakter ervan werd nochtans behouden. 

3.4. Federalisme en fiscale heffing in Zwitserland 

Zwitserland onderscheidt zich van Duitsland en Spanje door het feit dat het een confederatie is en 
geen federale Staat Het gaat hier dus duidelijk om een geval van « opwaarts >> federalisme de 
confederatie werd gevormd in de loop van de eeuwen uitgaande van de Kantons, welke in het 
centrum van het stelsel staan Deze voorrang van de Kantons heeft zijn weerslag zowel in de 
verdeling van de budgettaire en fiscale bevoegdheden als in de structuur van overheidsuitgaven en 
-ontvangsten. Hij gaat echter samen met een betrekkelijk complex perequatiestelsel dat 
hoofdzakelijk van horizontale aard is. 

3.41. De voorrang van de Kantons 

Er zijn in Zwitserland drie regeringsniveaus : de Confederatie, de 20 Kantons en 6 Halfkantons 
die de Confederatie vormen en 3. 021 gemeenten 

De voorrang van de Kantons komt vooreerst voort uit het vermoeden van bevoegdheid dat de 
Grondwet in hun voordeel instelt. De Kantons beschikken volledig over de residuaire 
bevoegdheden en de centrale overheden hebben geen andere bevoegdheden dan die welke hun 
door de Grondwet zijn toegewezen. Dit geldt eveneens voor de verandering van de verdeling van 
bevoegdheden elke verandering ervan geschiedt door een wijziging van de Grondwet 

Het wetgevend proces van de Confederatie versterkt de voorrang van de Kantons : elke wet moet 
worden aangenomen door de twee Kamers en één ervan is samengesteld uit twee 
vertegenwoordigers per Kanton (25) Daaruit volgt dat elke wet niet enkel door een meerderheid 
van de volksvertegenwoordigers moet worden aangenomen, maar ook door een meerderheid van 
de Kantons. Er wordt dus een groot belang gehecht aan de billijkheid tussen rechtsgebieden 

25 De Haltkantons beschikken slechts over één vertegenwoordiger. 
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De voorrang van de Kantons geldt ook in fiscale aangelegenheden : zo zouden geen 
gecentraliseerde fiscale beleidsmaatregelen kunnen worden voorgesteld enkel en alleen omdat een 
centralisatie er een grotere economische doeltreffendheid aan zou verlenen. DAFFLON ( 1986) 
merkt hieromtrent op dat het belang dat de Kantons aan hun autonomie hechten wordt betaald 
door een zekere « fiscale irrationaliteit » 

Deze voorrang van de Kantons komt tot uiting m de structuur en de evolutie van de 
overheidsuitgaven. 

Overheidsantvangsten 
Overheidsuitgaven 
Nettobesparingen 

Tabe/3.11 
Overheidsontvangsten en -uitgaven 

Zwitserland 1982-1994 

1982 1985 

36,0'X, 37,4% 

36,2'Yo 37,3% 
-0,2% 0,2% 

Uitgaven zonder overdrachten tussen overheidsniveaus 
Centrale Overheid 5,2% 5,4% 
Kantons 7,5% 7,6% 

Gemeenten 5,8% 5,8% 

Sociale Zekerheld 11,7% 12,2% 

BRON. OESO, Compies nationaux. 

in o;,, van het BBP 

1990 1994 

37,2% 40,5% 

37,2% 44,3% 
0,0% -3,9% 

5,3'% 5,4% 
8,1% 9,6% 

5,7% 6,5% 

11,8'% 15,4% 

Het globale peil van de overheidsantvangsten en -uitgaven is betrekkelijk stabiel en het saldo IS 

tot 1990 dicht bij het evenwicht gebleven Gedurende de laatste vier jaren merkt men nochtans 
een aanzienlijke stijging van de overheidsuitgaven (7 BBP-punten) die slechts ten belope van 
3,3 punten met ontvangstenstijgingen gefinancierd was · het begratingssaldo is dus sterk 
verslechterd. 

Afgezien van de sociale zekerheid vormen de Kantons het overheidsniveau dat het grootste deel 
van de overheidsuitgaven voor zijn rekening neemt · 9,6% van het BBP in 1994 tegen 5,4% voor 
de Confederatie en 6,5% voor de lokale overheden. 

Dezelfde vaststelling is er bij de evolutie : de stijging van de verhouding van de overheidsuitgaven 
ten opzichte van het BBP situeert zich bij de sociale zekerheid en bij het lagere overheidsniveau 
Over het geheel van de periode en exclusief de sociale zekerheid zijn het de uitgaven van de 
Kantons die het sterkst stijgen. 

3.42. Fiscale autonomie van de Kantons 

DE 11:/WELJ.\'G l :-1.\' DE F!SC-ILE SOE11:REI.\'ITDT 

Het belang van de lagere overheidsniveaus (Kantons en gemeenten) komt vooreerst tot uiting in 
een sterke verdeling van de fiscale soevereiniteit waarvan Tabel 3 12 een overzicht geeft 

Vooral op het gebied van de inkomsten- en vermogensbelastingen onderscheidt Zwitserland zich 
door een sterke verdeling van de fiscale soevereiniteit 
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Tabel3.12 
De verdeling van de fiscale soevereiniteit in Zwitserland 

Belastingen Federaal Kantons Gemeenten 

Inkomstenbelastingen (gezinnen) x x x 
Vermogensbelasting (gezinnen) x x 
Belasting op winsten (rechtspersonen) x x 
Voorafgenomen belasting x 
Belasting op kapitaalwinsten x x 
Belastingen op onroerende goederen x x 
Belastingen op successies en schenkingen x x 
Recht van overgang x x 

Zegelrecht x x 
BTW x 
Accijnzen op tabak x 
Accijnzen op bier x 
Accijnzen op gedistilleerde dranken x 
Douanerechten x 
Bedrijfsbelasting x 

BRON: Administration Fédérale des Contributions ( 1997). 

De belasting van het inkomen van natuurlijke personen geschiedt in de eerste plaats door de 
directe federale belasting. Deze wordt geheven op het geheel van de inkomsten, zij het uit arbeid, 
uit kapitaal of uit een vervangingsinkomen De uitgaven verricht voor het verwerven van het 
inkomen, alsmede de levensverzekeringspremies en verschillende bedragen bestemd voor het 
sparen, zijn aftrekbaar. Het barema is progressief en bevat een indexeringsclausule. 

De kantonnale belastingen op het inkomen zijn in grote lijnen gelijkaardig aan de directe federale 
belasting. Zij nemen er de beginselen van over met betrekking tot de globalisatie van de van lasten 
gezuiverde inkomsten en met betrekking tot de progressiviteit. Deze gemeenschappelijke basis 
belet nochtans niet dat er kantonnale hijzonderheden zijn. 
Zo wordt op zeer verschillende wijze rekening gehouden met de gezinstoestand bepaalde 
Kantons hebben gekozen voor gesplitste barema's, andere voor vaste aftrekken, nog andere voor 
aftrekken in % van het inkomen en andere voor belastingvermindering terwijl bepaalde Kantons 
hebben gekozen voor een splittingstelsel. 

Men stelt tussen Kantons eveneens belangrijke verschillen vast in de grenzen van de aftrekken 
voor levensverzekeringspremies • het jaarlijks plafond voor een echtpaar bedraagt 1 000 CHF in 
het Kanton Basel-Stad en 4.600 CHF in het Kanton Zürich. 

Het feit tenslotte dat alle kantonnale barema's progressief zijn, belet niet dat er een grote 
spreiding is van de maximale marginale aanslagvoeten • het maximale marginale tarief bedraagt 
2,40% in het Kanton Obwald en 29% in het Kanton Basel-Stad. 

Grafiek 3 4 geeft een overzicht van de invloed van deze spreiding door de Kantons te 
rangschikken volgens de totale belastingen (26) die verschuldigd zijn door een ongehuwde die in 
1996 een jaarlijks loon verdiende van 60.000 CHF • het maximum (15,40% in Genève) bedraagt 
het dubbele van het minimum (7,23% in Zug) 

26 Dat wil zeggen de som van de directe tederale hdasting, de kantotmak en gemeentelijke helaslmgen en de paraduale 
belastingen. 
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Grafiek 3. 4. 

Kantonnale aanslagvoeten 
Jaarlijks loon \'an 60.000 CHF, ongehuwde 
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Kantons 

Bron : Administration fédérale des Contributions ( 1996) 

DE .)'PECIF!EK KANTONNALE BEL4.)'Tflv'GEN 

De fiscale autonomie van de Kantons steunt eveneens op specifiek kantonnale belastingen : het 
gaat om de belastingen op kapitaalwinsten, op onroerende goederen, op successies en 
schenkingen, maar ook om andere belastingen van minder belang die niet in Tabel 3.12 werden 
opgenomen · de belasting op voertuigen, op honden, op ontspanning, enz. 

DE F1~DERA.LE BEL4S71NGEN 

Bepaalde belastingen zijn daarentegen exclusief federaal : het gaat over de BTW, de accijnzen en 
de douanerechten. 
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3.43. De verdeling van de ontvangsten tussen de verschillende 
overheidsniveaus 

De verdeling van de fiscale soevereiniteit komt logischerwijze tot uiting in een verdeling van de 
overheidsantvangsten (27), waarvan de tabel de toestand in 1995 en in 1985 gedetailleerd 
weergeeft. 

Tabe/3.13 
Structuur van de ontvangsten van de verschillende overheidsniveaus 

Federaal Kantons Gcmeenten Sociale zekerheid 
1985 1995 1985 1995 1985 1995 1985 1995 

Inkomstenbelastingen 
-Gezinnen 25,5'% 23,4% 65,5% 65,5% 76,7% 76,1% - -
-Vennootschappen 5,7'% 7,5% 11,4% 11,0% 10,4% 9,6% - -
Sociale bijdragen - - - - - - lOO'Yo 100'% 
Vermogensbelastingen 9,0% 5,4% 15,5'1., 16,3% 12,6% 14,0% - -
Belastingen op goederen en 
diensten 58,8% 64,0% 7,6% 7,2% 0,3% 0,4'Yo - -

BRON: OESO, Statistique des recettes publiques. 

De Confederatie financiert zich dus in hoofdzaak door belastingen op de productie en het verbruik 
van goederen en diensten (BTW, accijnzen en douanerechten), waar de fiscale soevereiniteit niet 
verdeeld wordt. Dit aandeel gaat gedurende de laatste tien jaar in stijgende lijn. De tweede bron 
van inkomsten voor de Federale Overheid is de personenbelasting. 

De uitgebreide soevereiniteit van de Kantons inzake inkomsten- en vermogensbelasting komt tot 
uiting in een aanzienlijk aandeel van deze belastingen in hun totale overheidsontvangsten. De 
personenbelasting staat alleen al in voor twee derde van de overheidsantvangsten van de Kantons 
en de fiscaliteit op goederen en diensten welke de voornaamste bron van opbrengsten is voor de 
Federale Overheid, speelt hier slechts een ondergeschikte rol. De inkomsten- en 
vermogensbelasting is eveneens het bevoorrechte financieringsmiddel van de gemeenten 

Tabe/3.14 
Verdeling van de belastingsoorten tussen de verschillende overheidsniveaus 

(1995) 

Federaal Kantons Gcmcenten 

Belastingen op de inkomsten 
gezinnen 19,6% 42.4% 38,0% 
bedrijven 33,9% 39,4% 26,7% 

Vermogensbelastingen 27,9% 65,2% 1,1% 
Belastingen op goederen en diensten 91,7% 8,0% 0,3% 

BRON · OESO, Statistique des recettes publiques. 

27 De overheidsantvangsten bevatten de sociale bijdragen, maar met de met-fiscale ontvangsten. 
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Deze vaststellingen worden bevestigd in Tabel 3.14 waar de verdeling van de grote 
belastingcategorieën tussen de verschillende overheidsniveaus wordt gedetailleerd : het 
voornaamste deel van de belastingen op de productie en het verbruik van goederen en diensten 
gaat naar de Federale Overheid terwijl de Kantons zich het grootste deel toe-eigenen van de 
ontvangsten van de inkomsten- en vermogensbelasting. 

3.44. De overdrachten tussen de verschillende overheidsniveaus 

De verdeling van de fiscale soevereiniteit gaat samen met een betrekkelijk complex stelsel van 
overdrachten tussen de verschillende overheidsniveaus. 

Tahe/3.15 
Overdrachten tussen de verschillende overheidsniveaus 

1985 1990 199-t 

1. Ontvangen overdrachten, in 'Yo van de totale ontvangsten 
Federaal O,J%, 0,1'% 0,0'% 
Kantons 23,1%, 26,5'% 29,7'% 
Gemeenten 17,1% 17,1% 16,7% 
Sociale zekerheid 18,0%, 17,9'% 17,8% 

2. Toegekende overdrachten, in %van de totale uitgaven 
Federaal .f0,3%, .f I ,2'% H.2'% 
Kantons 20,0'X, 17,7% 16,-t% 
Gcmeenten 10,8% 13,0% 16,0% 
Sociale zekerheid 0,0% 0,3% 0,0% 

BRON: OESO, Compies nalionaux détail/és, 1982-9-t. 

Alhoewel zij over een zeer ruime fiscale autonomie beschikken, ontvangen de Kantons 
aanzienlijke overdrachten die in 1994 29,7% van hun totale ontvangsten bedroegen. Zij kennen 
echter aan andere overheden een zelfde aandeel van hun uitgaven toe bij wijze van overdrachten. 

Wegens het onderwerp van dit Verslag is het aangewezen enkele ogenblikken stil te staan bij de 
regels die het mechanisme van horizontale en verticale perequatie beheersen, zonder evenwel in 
het detail van hun wiskundige formulering te treden. 

Het overdrachtmechanisme is gebaseerd op de financiële capaciteit van de Kantons die zelf in 
verhouding staat tot vier criteria : het kantonnaal inkomen per inwoner, de gemiddelde fiscale 
ontvangsten (28) per inwoner, een behoefte-indicator en een criterium van omgekeerde fiscale 
inspanning. Dit vierde criterium is bijzonder belangrijk omdat de invoering ervan tot gevolg heeft 
dat een Kanton dat zijn fiscale druk verlaagt ten opzichte van die van de andere Kantons, zijn 
index van financiële capaciteit verhoogt. 

28 ZiJ worden berekend rekemng hondend met de kantonnale en gemeentebeiastmgen 
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De overdrachtprogramma's omvatten de federale toelagen, het aandeel van de Kantons in de 
federale ontvangsten en de bijdragen van de Kantons tot federale sociale uitgaven. 

de federale toelagen houden een logica van perequatie in • indien de financiële 
capaciteitsindex gelegen is tussen 60 en 120, staat de toelage in omgekeerde verhouding 
tot de financiële capaciteit die zelf in omgekeerde verhouding staat tot de fiscale 
inspanning • een Kanton dat zijn fiscaliteit verlaagt, ontvangt dus minder federale 
toelagen. 

de aandelen van elk Kanton in de federale ontvangsten bevatten eveneens een logica van 
perequatie, die een omgekeerd verband creëert tussen financiële capaciteit en aandelen van 
federale ontvangsten. 

de bijdragen van de Kantons tot bepaalde federale sociale uitgaven integreren eveneens 
een logica van herverdeling; zij staan in een positieve verhouding tot de financiële 
capaciteit 

Het gecombineerde effect van deze perequatiemechanismen van ontvangsten en uitgaven is dus 
het volgende • indien een Kanton zijn belastingen verlaagt, verhoogt het zijn financiële 
capaciteitsindex, het ontvangt dan minder federale toelagen en draagt in hogere mate bij tot 
de financiering van de sociale uitgaven. 

Het verband tussen ontvangen overdrachten en financiële capaciteit is evenwel niet lineair het is 
het resultaat van de wisselwerking van ondergrenzen, van bovengrenzen en van verbanden met 
verschillende intensiteit tussen de twee variabelen. Grafiek 3. 5 raamt dit verband op een Impliciete 
wijze, via lineaire regressie · men merkt dat het de vorm aanneemt van een hyperbool waarbij er 
een duidelijk omgekeerd verband is voor een grote meerderheid van Kantons. 
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3.45. Fiscale autonomie en fiscale concurrentie 

De zeer grote fiscale autonomie van de Kantons zou zich kunnen uiten in een proces van fiscale 
concurrentie : formeel komt een neerwaartse concurrentie, in de loop der tijd, neer op een 
gelijktijdige daling van het gemiddelde en de spreiding van de aanslagvoeten (29). Tabel 3.16 
toetst deze veronderstelling voor de personenbelasting. 

Tahel3.16 
Interkantonnaal gemiddelde en interkantonnale spreiding van de belasting 

van een ongehuwde loontrekkende 

Jaren 1986 1993 

Loon van 20.000 CHF 
Gemiddelde 6,13'% ·L06% 
Spreiding 0,221 0,307 

Loon van 60.000 CHF 
Gemiddelde 14,2-1-% 12,36%. 
Spreiding 0,162 0,181 

Loon van 1.000.000 CHF 
Gemiddelde 24,46'% 24,02'% 
Spreiding 0,205 0,203 

Bron : Administration fédérale des Contributions, eigen berekeningen. 

1996 

3,90%. 
0,327 

12, 11 o;,, 
0,172 

24,06'% 
0,208 

De berekeningen waarvan de resultaten worden samengevat in Tabel 3. 16 ondersteunen eerder de 
stelling van afwezigheid van neerwaartse fiscale concurrentie : wat ook de periode en het loonpeil 
zijn, men stelt nooit terzelfder tijd betekenisvolle dalingen van het gemiddelde en van de spreiding 
vast 

Deze berekeningen maken geen aanspraak op volledigheid : er zijn voorzeker andere 
mogelijkheden tot fiscale concurrentie. De berekeningen hebben echter betrekking op meer dan 
één belangrijke parameter van fiscale autonomie en bestrijken een ruime loonwaaier 

De afwezigheid van fiscale concurrentie die uit Tabel 3.16 blijkt, kan worden verklaard door een 
geringe mobiliteit, die op haar beurt toe te schrijven is aan de geografische bijzonderheden van 
Zwitserland. 

Dezelfde toets werd uitgevoerd op de Kantons van de vlakte (namelijk de as Genève-Lausanne
Bern-Zürich) en hij leidt tot een gelijkaardig besluit : alhoewel er een daling is van de fiscale druk 
op de lagere en middellonen, is er nochtans geen convergentie in neerwaartse zin 

29 De spn:iding wordt gemden door de standaardal\\ijking in verhouding te stellen tegenover het gemiddelde 
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Tahel3.17 
Interkantonnaal gemiddelde en interkantonnale spreiding van de belasting 

van een ongehuwde loontrekkende 
Kantons van de vlakte 

Jaren 1986 1993 

Lonen van 20.000 CHF 
Gemiddelde 6,40% 3,70% 
Spreiding 0,206 0,388 

Lonen van 60.000 CHF 
Gemiddelde l4,86'Yo 12,80'% 
Spreiding 0,154 0,187 

Lonen van 1.000.000 CHF 
Gemiddelde 26,57'% 25,81% 
Spreiding 0,172 0,181 

Bron : Administration fédérale des Contributions, eigen berekeningen. 

1996 

3,58'% 
0,423 

12,60'Yo 
0,178 

26,05'% 
0,179 

De afwezigheid van fiscale concurrentie kan zeer goed worden verklaard door het 
perequatiemechanisme. Inderdaad, het Kanton dat een dergelijk proces begint alsmede zij die het 
volgen, zouden worden geconfronteerd met een stijging van hun financiële capaciteitsindex · ZIJ 

zouden minder federale toelagen en kleinere aandelen in federale belastingen ontvangen, en 
zouden in hogere mate bijdragen tot de financiering van de sociale uitgaven ten laste van de 
Confederatie 

KIRCHGÄSSNER en POMMEREHNE hebben op een grondige wijze de stelling van fiscale 
concurrentie tussen Kantons onderzocht. Zij stellen vooreerst een relatieve stabiliteit van de 
aanslagvoeten vast, hetgeen op zichzelf ingaat tegen de stelling van fiscale concurrentie. Tevens 
stellen zij een omgekeerd en statistisch significant, doch niet sterk verband vast tussen fiscale druk 
en het aandeel van de hoge inkomens Een deel van deze fiscale meeropbrengst wordt nochtans 
gekapitaliseerd bij de huurprijzen. Deze auteurs besluiten dat er afwezigheid is van fiscale 
concurrentie en tonen eveneens aan dat de sterke decentralisatie van de fiscale autonomie niet 
belet dat de herverdelingsfunctie wordt uitgeoetènd De Federale Overheid draagt daar eerder toe 
bij door de overheidsuitgaven en de Kantons dragen er eerder toe bij door de progressiviteit van 
de inkomstenbelasting. 
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HOOFDSTUK4 
Het budgettair federalisme en de Europese integratie 

Dit hoofdstuk onderwerpt het eerste van de twee aspecten van het algemene thema, met name de 
bevoegdheidsverdeling inzake fiscaal beleid tussen de Europese Unie en haar Lid-Staten, aan een 
nader onderzoek. De Afdeling heeft evenwel niet de ambitie om dat onderwerp in dit Verslag 
opnieuw volledig te behandelen: er zijn reeds eerder Adviezen verstrekt over dit onderwerp (:~o) 
en hun conclusies blijven in grote lijnen geldig. 

De Afdeling was nochtans van mening dat zij de eventuele decentralisatie van het fiscaal beleid 
niet kon behandelen zonder aandacht te besteden aan hetgeen over onze grenzen zijn centralisatie 
of coördinatie noodzakelijk maakt. Dit hoofdstuk beoogt dus in de eerste plaats het geheel van 
de decentraliseerbare instrumenten af te bakenen : men kan niet, wat eenzelfde instrument van 
fiscaal beleid betreft, in het licht van de nefaste gevolgen van de fiscale concurrentie een Europese 
harmonisatie (31) aanbevelen en een grotere decentralisatie van zijn toepassing in België eisen 
In tweede instantie biedt dit hoofdstuk ook de gelegenheid om de vroegere Adviezen aan te vullen 
rekening houdend met de recente ontwikkelingen inzake Europese fiscaliteit, zonder evenwel in te 
gaan op de technische aspecten van de harmonisatie van bepaalde belastingen of op de coördinatie 
van bepaalde componenten van het fiscaal beleid. Hoewel in dit Verslag ook de problematiek van 
de indirecte belastingen behandeld wordt, zal men er geen gedetailleerde analyse aantreffen van de 
Europese voorstellen betreffende het definitieve BTW-stelsel. 

De Afdeling heeft deze kwestie behandeld in het kader van de huidige institutionele context van 
de Europese Unie. De Afdeling bevestigt echter haar vroeger standpunt inzake het behoud van 
het eenparigheidsbeginsel in fiscale aangelegenheden en haar voorkeur voor beslissingen met 
gekwalificeerde meerderheid evenals voor een betere controle door het Europese Parlement 
Wie gehecht is aan de totstandkoming van een echte Europese politieke macht zal bijgevolg 
geneigd zijn de coördinatie van het fiscale beleid als een tweederangskeuze te beschouwen. 

30 Zie HOGE RAAD VAN FINANCIËN (1993a), (1993b) en (1995). 
31 Verderop in dit hoofdstuk wordt het begnp << hannomsatie >> met gebmikt m de betekenis dat de regels voor de 

bepaling van de belastbare grondslag en het belastingtanef identiek moeten zijn. Zo is het Europese akkoord inzake 
BTW een « hannonisatie », maar het legt alleen minimumtarieven vast en elke Lid-Staat kan zijn nonnaai en 
verlaagd tanef bepalen op het niveau dat hijzelf kiest. op voorwaarde dat zij niet lager zijn dan de overeenkomstige 
minimumtarieven. 
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4.1. Noodzaak van een autonoom economisch en sociaal beleid 

4. 11. Monetaire Unie en autonomie van het economisch en sociaal beleid 

De overgang naar de Monetaire Unie versterkt de noodzaak voor de Lid-Staten om een 
autonoom economisch beleid te kunnen voeren. Het verlies van de wisselkoers als instrument van 
economisch beleid versterkt de noodzaak om te kunnen beschikken over andere instrumenten om 
het hoofd te kunnen bieden aan al dan niet asymmetrische externe schokken 

Bepaalde federale Staten beschikken over institutionele mechanismen die het mogelijk 
maken om te reageren op asymmetrische schokken. Deze oplossingen kunnen niet worden 
overgedragen op Europa, aangezien een van de kenmerken van de Europese Unie ligt in 
de zeer beperkte omvang van de begroting van het supranationale overheidsniveau ten 
opzichte van de begrotingen van de Staten die de Unie vormen. Asymmetrische schokken 
moeten bijgevolg beantwoord worden door een gecoördineerde actie van de Lid-Staten 
die daartoe moeten beschikken over de passende economische beleidsinstrumenten 

Indien het echter om een symmetrische schok gaat, is het enige mogelijke antwoord van 
de regeringen in het huidige institutionele kader eveneens een gecoördineerd economisch 
heleül Het is dus ook in dit geval noodzakelijk dat de Lid-Staten de economische 
beleidsinstrumenten op een passende wijze kunnen aanwenden. 

Het is dus zeer belangrijk dat de voornaamste economische beleidsinstrumenten ter beschikking 
van de Lid-Staten blijven. Deze algemene conclusie geldt ook voor het fiscaal beleid dat, zoals 
hierboven in herinnering werd gebracht, deel uitmaakt van het economisch beleid 

4.12. Drie benaderingswijzen van de autonomie van het fiscaal beleid 

De autonomie van het fiscaal beleid kan op drie verschillende wijzen worden benaderd op het 
juridische vlak, op het vlak van de effectieve mogelijkheid om de fiscale heffingen te gebruiken -
dit is de pragmatische benadering - , en op een meer globaal vlak zoals de mogelijkheid om over 
een voldoende brede waaier van fiscale instrumenten en budgettaire bevoegdheden te beschikken -
dit is de benaderingswijze vanuit het economisch beleid. 

DE.!liR!DISCHE BE.\:-4DERISG 

De Lid-Staten worden hier als volledig bevoegd beschouwd, behalve in de volgende gevallen 

wanneer de materie wordt geregeld door een Richtlijn die in binnenlands recht is omgezet. 

wanneer de Europese Commissie beschikt over beslissingsbevoegdheden die haar door het 
Verdrag zijn toegewezen, 

wanneer een Lid-Staat zijn binnenlands recht heeft moeten aanpassen om zich te richten 
naar een beslissing van het Europees Hof van Justitie 

De harmonisatie wordt dan onvermijdelijk aangevoeld als een beperking van de bevoegdheden 
van de Lid-Staten. 
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DE PR.J.G\LJ.TISCHE BElV,iDERING 

Aan de basis van deze benadering liggen een vergelijking van de belastingheffing in de 
verschillende Lid-Staten van de Europese Unie en de mobiliteit van de overeenkomstige 
belastbare grondslagen. Het samengaan van een zeer mobiele belastbare grondslag met 
verschillende effectieve aanslagvoeten kan een proces van fiscale concurrentie en/of een 
heroriëntatie van de middelen teweegbrengen. 

In een dergelijke toestand kan een Lid-Staat drie houdingen aannemen : 

a. het proces van fiscale concurrentie op gang brengen of er actief aan deelnemen, dat wil 
zeggen bewust de fiscale druk op de mobiele grondslagen verlagen om op die manier de 
overeenkomstige economische activiteiten naar zich toe te trekken; 

b. inspelen op het proces, dat wil zeggen de fiscaliteit van de mobiele grondslagen aanpassen 
op basis van wat er in het buitenland gebeurt, om zoveel mogelijk de overeenkomstige 
economische activiteiten te behouden; 

c. tegen de stroom oproeien door tot elke prijs voorrang te geven aan de doelstellingen van 
het binnenlands economisch beleid die tegen de vermindering van de fiscale druk op de 
mobiele grondslagen ingaan (bijvoorbeeld het behoud van een evenwicht tussen de 
belasting op arbeid en op kapitaal, of tussen de belasting op kleine en grote 
ondernemingen). 

In de gevallen (b) en ( c) is er een vermindering van de nationale bevoegdheden, ook al is er 
juridisch niets veranderd. Vanuit dit oogpunt vermindert de afwezigheid van coördinatie van het 
fiscaal beleid de effectieve bevoegdheden van de Lid-Staten, terwijl de coördinatie ervan, indien 
zij de vorm aanneemt van een gemeenschappelijke sokkel, terug manoeuvreerruimte kan geven en 
bijgevolg de mate van effectieve bevoegdheid van de Lid-Staten kan verhogen 

DE BE\~·WERINCi l'ÄN[ 1/T HET ECOl\'OAJJ,','CH BELEJJ) 

Om een autonoom beleid te kunnen voeren, moet men beschikken over een bepaald aantal fiscale 
instrumenten en budgettaire bevoegdheden. 
De Europese opbouw laat veel ruimte voor de uitoefening van gedecentraliseerde economische 
beleidsmaatregelen en verlaat zich op de coördinatie ervan om een economisch - met uitzondering 
van het monetair - beleid te voeren op het niveau van de Unie. 
Een autonoom economisch beleid vereist dus dat de Lid-Staten << de facto » en niet enkel << de 
jure )) gebruik kunnen maken van een zo groot mogelijk geheel van fiscale en budgettaire 
instrumenten. 
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4.2. Een noodzakelijke coördinatie van het fiscaal beleid 

De Hoge Raad van Financiën heeft reeds herhaaldelijk gewezen op de noodzaak van een 
harmonisatie van de fiscaliteit in Europa (32). De Afdeling bevestigt de vroeger ingenomen 
standpunten maar acht een herevaluatie nodig rekening houdend met de nabije komst van de 
Monetaire Unie en met de laatste ontwikkelingen inzake harmonisatie en coördinatie van het 
fiscaal beleid. 

De Afdeling is bijgevolg van oordeel dat, zowel inzake fiscaliteit als inzake sociale zekerheid 
(33), concurrentie gevaarlijk en schadelijk is en een coördinatie van het fiscaal beleid 
nagestreefd moet worden. 

De fiscale concurrentie is niet conform het subsidiariteitsbeginsel • het argument volgens 
hetwelk de harmonisatie of de coördinatie de autonomie - en bijgevolg de 
onafuankelijkheid van de Staten - zou beknotten, wordt weerlegd van zodra men het 
onderscheid maakt tussen juridische autonomie en een meer economisch en pragmatisch 
begrip van beslissingsautonomie. De fiscale concurrentie maakt het de Staten weliswaar 
mogelijk juridisch autonoom te blijven, maar zij zal uitmonden in de overheersende positie 
van de markt en bijgevolg in het verlies van een onafuankelijk economisch beleid. Zij kan 
tot gevolg hebben dat een Staat zijn productieniveau van publieke goederen en diensten 
moet afstemmen op dat van andere Staten in plaats van aan de verlangens van zijn burgers 
te voldoen. Het herkrijgen van de controle over bepaalde instrumenten veronderstelt dat 
vooraf een zeker aantal basisregels worden vastgelegd op een politiek beslissingsniveau 
dat overeenkomt met het niveau van de economische integratie, namelijk dat van de 
Europese Unie. De coiirtlinatie van het fiscaal beleid is dus conform het 
subsidiariteitsbeginsel in die zin dat de vaststelling van gemeen.'lchappelijke basisregels 
het gamma van mogelijkheden verruimt voor het gebruik van fiscale 
beleidsinstrumenten op het niveau van de Lid-Staten en het hun mogelijk maakt beter 
rekening te houden met de plaat.'lelijke voorkeuren inzake productie van publieke 
goederen en diensten. 

De verdiensten van de mededinging op het gebied van de markteconomie kunnen niet 
worden overgedragen op de publieke economie • zuiver publieke goederen hebben per 
definitie geen prijs en voor goederen « onder toezicht » (onderwijs, gezondheidszorg, 
sociale zekerheid, .. ) komt het aanbevelen van concurrentie erop neer dat men aan de 
mechanismen van de markteconomie de voorrang geeft op de voorkeuren van de 
burger.\·, hetgeen in een dergelijke toestand de ontkenning van de democratie is. 

32 Zie !lOGE RAAD VAN FINANCIEN (1992, (1993a), (1993b) en (1995) 
33 In het vervolg van deze tekst omvat het begrip « fiscale concurrentie >> de gelijkaardige processen die zich kmmen 

voordoen op het gebied van de sociale bijdragen. 
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Er wordt soms beweerd dat de fiscale concurrentie kan worden beschouwd als 
welzijnsbevorderend alleen al omdat zij leidt tot een vermindering van de fiscale druk en 
dat de belastingen een bron van verstoringen zijn. Het betreft daar een theoretisch 
standpunt. Men stelt daarentegen vast dat, wanneer fiscale concurrentie zich voordoet, het 
voornaamste effect ervan niet zozeer de vermindering van het globale tarief van de 
heffingen is maar eerder de venorming van de structuur van de globale heffing door 
haar te verschuiven van de mobiele naar de vaste grondslagen, waaronder de 
consumptie en de arbeilL In dergelijke omstandigheden maakt de fiscale concurrentie de 
belasting minder uniform. Maar, hoe minder uniform de belasting is, hoe meer 
verstoringen zij teweegbrengt (34). 

De toestand die aldus wordt geschapen, is bijgevolg verre van optimaal en is overigens 
moeilijk te dulden op het vlak van de billijkheid en de sociale aanvaardbaarheid van de 
belasting. 

Een zekere mate van coördinatie van het fiscaal beleid is een noodzakelijke 
voontmarde voor de gedecentraliseerde uitoefening van de stabilisatie- en 
hen'erdelingsfunctie. 
Men kan niet de decentralisatie voorstaan vanuit het oogpunt van het budgettaire 
federalisme en een toestand dulden waarin de Lid-Staten de facto geen instrumenten 
kunnen gebruiken om op een gedecentraliseerde wijze te handelen. Dat zou nochtans het 
geval zijn indien een Lid-Staat om redenen van interne aanpassing de fiscale druk op de 
arbeid zou moeten verlagen en die overbrengen op andere grondslagen en dat niet zou 
kunnen doen omdat de belastbare vervangende grondslagen te mobiel zouden zijn en de 
fiscaliteit daarop niet voldoende geharmoniseerd zou zijn. 
Dezelfde redenering geldt voor de herverdelingsfunctie Indien wordt aanvaard dat het aan 
de Lid-Staten is om te beslissen over de beleidsmaatregelen die zij willen treffen, kan men 
niet dulden dat zij worden belet dat te doen wegens de te sterke mobiliteit van de 
belastbare grondslagen waarop heffingen zijn gebaseerd met een herverdelende rol en die 
niet geharmoniseerd zijn. 

Tenslotte vereist de invoering van gezonde concurrentievoonvaarden een harmonisatie, 
en ze(f'~ een centralisatie, van bepaalde fiscale beleidsinstrumenten. De omvang van de 
harmonisatie moet opnieuw worden geëvalueerd naar gelang van de economische 
integratie en de voltooiing van de grote markt. Waar in de periode van de 
« gemeenschappelijke markt» kon worden volstaan met een centralisatie van de 
douanerechten, wordt het in het tijdperk van het vrije verkeer van kapitalen, goederen en 
diensten aldus moeilijk voorbij te gaan aan een voldoende graad van harmonisatie van de 
belastingen op goederen en diensten en op de inkomsten uit het sparen, of nog van de 
belastingen op de financiële dienstencentra 

De decentralisatie van de bevoegdheden inzake economisch beleid pleit voor een grote 
autonomie van de Lid-Staten, zowel inzake fiscale aangelegenheden als wat de sociale 
heffingen betreft. 
Deze autonomie inzake fiscaal beleid kan slechts doeltreffend zijn tegen de prijs van een 
voldoende mate van harmonisatie van de fiscaliteit op mobiele grondslagen. Bij gebrek 
daaraan zouden de overeenkomstige instrumenten onbruikbaar zijn. Deze/file redenering gaat 
op voor de sociale bijdragen. 

34 Behalve in het geval van de belastingen die de integratie van de exteme kosten beogen 
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4.3. Welke toepassingsregels voor de coördinatie van het fiscaal 
beleid? 

Nu de noodzaak van een coördinatie van het fiscaal beleid aldus is aangetoond, moet belasting per 
belasting worden beoordeeld of de Lid-Staten in feite nog over voldoende autonomie beschikken 
om die belasting te gebruiken als een economisch beleidsinstrument 
Dan zal het mogelijk worden af te sluiten met een globale evaluatie. Alleen deze evaluatie kan een 
antwoord geven op de oorspronkelijke vraag : beschikken de Lid-Staten over voldoende fiscale 
instrumenten om op een gedecentraliseerde wijze het economisch beleid in de Monetaire Unie uit 
te oefenen? 
Zodoende zullen het wenselijke terrein van de harmonisatie en de mate van noodzakelijke 
coördinatie van het fiscaal beleid worden gedefinieerd. 

4.31. De personenbelasting 

De eerste vraag die moet gesteld worden is : moet de personenbelasting nog worden gezien als 
een geheel, of moeten er gevolgtrekkingen worden gemaakt uit wat wij de deglobalisatie noemen 
en anderen het « dual in co me tax system »? 

In de huidige context van liberalisering van de financiële markten, wordt de afzonderlijke belasting 
van de inkomsten uit kapitaal immers steeds frequenter in de Europese landen Zo heeft België in 
1983 de bevrijdende roerende voorheffing ingevoerd, maar Frankrijk heeft steeds bevrijdende 
heffingen gehad waarvan het niveau in de tweede helft van de jaren 80 is gedaald om de Belgische 
toestand te benaderen. De Noordse landen hebben een stelsel van het « dual income tax »-type 
ingevoerd, dat een belasting volgens het barema voor de beroepsinkomsten combineert met een 
lineaire belasting voor de inkomsten uit kapitaal (35). De recente voorstellen van de Nederlandse 
regering gaan ook in die richting aangezien de globalisatie van de financiële inkomsten vervangen 
zou worden door een lineaire belasting van een inkomen dat zelf geraamd zou worden door de 
toepassing van een forfaitair rendementspercentage op het kapitaal (36) 

De hier gehanteerde beschouwingswijze houdt rekening met deze evolutie van de 
belastingstelsels, maar ook met de grote verscheidenheid inzake het Europese integratieproces en 
de mobiliteit van de belastbare grondslagen. 

De vaststelling van het feit dat de belasting van de inkomens uit kapitaal in heel wat Lid-Staten 
niet meer geschiedt tegen het progressieve barema betekent nochtans niet dat de belasting van de 
inkomens uit arbeid en die van de inkomens uit kapitaal als twee verschillende belastingen moeten 
worden beschouwd, waartussen geen verband zou bestaan. Om de belasting op de juiste wijze te 
vestigen, moet de administratie zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de vermogenstoestand 
van de belastingplichtige. 

35 Zie MUTEN L e.a. ( 1996 ). 
36 Cf. TWEEDE KAMER DER ST ATEN-GENERAAL ( 1997), pp. 57-64. 
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A. De belasting op de inkomens uit bezoldigde arbeid 

Het gaat hier om een weinig mobiele belastbare grondslag en om een geringe mate van Europese 
integratie : onder de drie grote vrijheden van verkeer (personen, goederen en diensten, kapitalen) 
is de eerste op verre na niet bereikt en de geringe mobiliteit van de actieve bevolking wordt 
versterkt wegens sociologische en taalkundige redenen. 

De Lid-Staten blijven juridisch bevoegd en vanuit een meer pragmatisch oogpunt is de toestand 
globaal genomen dezelfde. 

Er moeten echter twee opmerkingen gemaakt worden. 

De op 1 december 1997 door de ECOFIN-Raad goedgekeurde gedragscode zou van 
toepassing kunnen zijn op de bijzondere belastingstelsels die de buitenlandse kaderleden 
genieten van zodra zij de lokalisatie van de ondernemingen heinvloeden De kwestie van 
de bevriezing en zelfs van de ontmanteling ervan zou dan gesteld zijn. 

De maximale marginale aanslagvoet is niet gevrijwaard tegen fiscale concurrentie, met 
name omwille van zijn symbolische draagwijdte. 

8. De belasting op de inkomens uit het sparen 

Hier is de toestand volkomen anders. Weliswaar speelt de geringe mobiliteit van de plaats van 
belastingaanslag van de personen (de belastingplichtige spaarders) hier op dezelfde wijze Het 
financieel kapitaal en de inkomsten ervan zijn echter uiterst mobiel en de belastingplichtige kan 
vrij kiezen waar hij het wil beleggen. De op internationaal vlak zo goed als onbestaande 
controleprocedures maken het hem bijgevolg mogelijk de in de Staat van de verblijfplaats 
verschuldigde belasting te ontduiken terwijl de fiscale concurrentie inzake de belasting op de niet
inwoners de belasting heeft uitgeschakeld die verschuldigd zou zijn geweest in de Staat van de 
oorsprong van het inkomen. 
Deze toestand zou zich alleen maar kunnen verscherpen : de elektronische handel zal de mobiliteit 
van de belastbare grondslagen verhogen en de eenheidsmunt zal de integratie van de financiële 
markten een nieuwe impuls geven. 

Juridisch gezien blijven de Lid-Staten bevoegd. België kan vrij de tarieven van de R V vaststellen 
en Frankrijk kan even vrij de tarieven van zijn bevrijdende heffingen op de inkomens uit het sparen 
bepalen, zonder zich te moeten houden aan een of andere Richtlijn. 

De effectieve mate van bevoegdheid inzake fiscaal beleid is echter sterk verminderd : de recente 
ontwikkelingen tonen klaar en duidelijk aan dat elke verhoging van de aanslagvoet wordt betaald 
met een inkrimping van de belastbare grondslag die op zijn beurt te wijten is aan een heroriëntatie 
van het vermogen van de gezinnen ten gunste van in rechte of in feite onbelaste spaarvormen 
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Grafiek 4.1 
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Het is nochtans niet nodig het spaargeld in het buitenland te beleggen om te ontkomen aan de 
belasting : grafiek 4.2 toont duidelijk aan dat een belangrijk deel van het spaargeld waarvan de 
inkomsten niet worden belast, belegd is in depositoboekjes, deelbewijzen in BEVEK's en 
verzekeringsbons en dat sommige van die activa de laatste jaren een bijzonder krachtige groei 
hebben gekend. 

Zo zijn tijdens de periode 1993-96 de totale niet aan de RV onderworpen financiële activa in het 
bezit van particulieren gestegen met 42%, wat een gemiddelde jaarlijkse groei van 12% betekent 
Binnen dit geheel bedraagt de jaarlijkse gemiddelde stijging van de depositoboekjes 19%, terwijl 
die van de in ICB's belegde activa jaarlijks gemiddeld 3,44% bedraagt De in het buitenland 
belegde activa en de technische reserves van de verzekeringsmaatschappijen kennen een jaarlijkse 
gemiddelde stijging die in de buurt ligt van die van de gezamenlijke niet aan de RV onderworpen 
activa. 
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Grafiek 4.2 
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Een Europese harmonisatie zou de mate van dam/werkelijke bevoegdheid van de Lid-Staten 
verhogen. Dat is een van de redenen waarom zij wenselijk is. Zij zal nochtans slechts 
doeltreffend zijn indien zij wordt uitgebreid tot de financiële activa die het beste de 
vastrentende activa ven,angen. 
Bij ontstentenis van zulke uitbreiding zullen immers de omzettingsmechanismen die er thans toe 
bijdragen dat een verhoging van de aanslagvoet wordt betaald met een inkrimping van de 
belastbare grondslag voortduren en de mate van daadwerkelijke bevoegdheid van de Lid-Staten 
zal niet worden versterkt 

Ook de invoering van gezonde concurrentievoonvaarden maakt de harmonisatie gewenst. De 
mate van integratie van de financiële marken is reeds hoog en zij zal nog toenemen met de 
invoering van de eenheidsmunt Verschillen in heffingsmodaliteiten en een stelselmatige vrijstelling 
van de niet-inwoners hebben de plaatsing van beschotten in de financiële markt tot gevolg Het 
inzake BTW aangehaalde argument volgens hetwelk de grote interne markt onverenigbaar is met 
het behoud van 15 nationale fiscale gebieden geldt mutatis mutandis ook voor de financiële markt 
en de fiscaliteit op het sparen, 

De invoering van gezonde concurrentievoonvaarden vereist ook dat de Europese harmonisatie 
wordt uitgebreid tot de financiële activa die het dichtst bij de traditionele vastrentende activa 
staan, Zo niet zou hun vrijstelling het de financiële instellingen mogelijk maken monopolierenten 
te exploiteren die onverenigbaar zijn met de doelstellingen van de grote markt 
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4.32. De vennootschapsbelasting 

VANUIT EEN JURIDISCH OOGPTJNT 

Er zijn vier soorten beperkingen aan de bevoegdheid van de Lid-Staten. 

De eerste spruit voort uit een reeks Richtlijnen (Moeder-Dochter, Fusies) die de Lid
Staten ertoe verplichten grensoverschrijdende verrichtingen op dezelfde wijze te 
behandelen als binnenlandse verrichtingen. In het geval van de bronheffingen heeft de door 
de Richtlijn gevraagde afschaffing ervan eenzelfde effect als dat van de afschaffing van een 
tarifaire hinderpaal. 
Het voorstel van Richtlijn « Intresten-Royalties » is van dezelfde soort en zal gelijkaardige 
effecten hebben als zij goedgekeurd zal worden. 

De tweede is de bevoegdheid van de Commissie ten opzichte van de fiscale 
steunmaatregelen : deze moeten aan de Commissie worden medegedeeld en zij kan ze op 
eigen initiatief aan een onderzoek onderwerpen en zich uitspreken over de conformiteit 
met de concurrentieregels. 

De derde komt voort uit de gedragscode waarin de Lid-Staten zich ertoe verbinden de 
afwijkende stelsels die geacht worden te leiden tot schadelijke fiscale concurrentie, te 
bevriezen en te ontmantelen (37). 

De vierde spruit voort uit de beslissingen van het Europees Hof van Justitie. 

De eerste beperking van de bevoegdheid van de Staten ligt dus in de logica van de grote markt 
De tweede en de derde zijn gevallen waar men van mening was dat, om de concurrentieregels in 
acht te nemen, de doelstelling van harmonisatie voorrang moest hebben op de verscheidenheid 
van de nationale toestanden .. 
De beslissingen van het Hof van Justitie worden steeds talrijker maar zijn noodgedwongen 
punctueel en menigeen vraagt zich terecht af of deze instelling haar rol niet te buiten aan het gaan 
is. Zo vermeldt het Monti-rapport dat « A number of representatives expressed serious concern 
that, unless Court judgements were supplemented by other instruments. the development of 
Community .~ystems risked being piecemeal (. . .) A piecemeal approach can never be a viabie 
alternative. » 
Hoe dan ook kan het Hof van Justitie geen wetgever zijn. Zijn rol bestaat erin de Europese 
wetgevende akten te interpreteren, niet ze te coördineren of de fiscale harmonisatie te 
bewerkstelligen. 

In hun geheel beschouwd, verminderen deze vier beperkingen sterk de mogelijkheid voor de Lid
Staten 

om een minder gunstig stelsel toe te kenen aan de inbrengers van buitenlands kapitaal dan 
aan de binnenlandse investeerders (afschaffing van de bronheffingen); 

om investeringen aan te trekken door middel van maatregelen die los staan van het 
normale belastingstelsel en die niet behoren tot de categorie van de zogenaamde 
« horizontale » steunmaatregelen (3g ). 

37 Voor zover hun ontmanteling niet wordt geëist door de Commissie in het kader van haar bevoegdheden betrelTende 
fiscale steumnaatregelen. 

38 Daam1ee wordt bedoeld de steun aan de KMO's. aan de investeringen in 0&0 en aan de investeringen inzake 
energiebesparing of miheubeschenning. 
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Zelfs het regionale beleid zou hierbij betrokken kunnen zijn : het schijnt dat de Commissie 
op het punt staat de gepastheid van bijzondere fiscale beschikkingen voor doeleinden van 
regionaal beleid anders te beoordelen. 

A contrario is er niets dat een Lid-Staat thans belet investeringen of gewoonweg belastbare 
grondslagen aan te trekken door maatregelen die deel uitmaken van het normale belastingstelsel : 
het voornemen van Ierland om de voorkeurstelsels te vervangen door een algemeen toepasselijk 
tarief in de vennootschapsbelasting van 12,5% illustreert perfect deze toestand 

VAN[!JT EEI\' ECONOA!JSCH OOGPU:VT 

De fiscale concurrentie kan ook een invloed hebben op de mogelijkheid tot het gebruik van het 
instrument van fiscaal beleid dat de vennootschapsbelasting is Men kan immers vrezen dat het 
terugslageffect van de geleidelijke en gezamenlijke ontmanteling van de afwijkende stelsels een 
verschuiving is naar een fiscale concurrentie waarbij meer gebruik zal worden gemaakt van de 
parameters van het normale stelsel (tarief van de Ven.B, toepassingsregels voor de recuperatie 
van verliezen, afschrijvingsstelsel, fiscale stimuli van algemene strekking). Ierland heeft reeds te 
kennen gegeven dat het dergelijke bedoelingen heeft. 

Het risico moet worden ingeschat aan de hand van de volgende elementen : 

de bestaande belastingverschillen tussen de landen, 

het deel van de belastbare grondslag dat mobiel is, of nog de invloed van een verschil in 
belasting op de lokalisatie van de activiteiten. 

De mate van mobiliteit van de belastbare grondslag is ongetwijfehi verschillend. De grondslag 
van de vennootschapsbelasting omvat de winsten uit weinig mobiele activiteiten. Dat IS 

waarschijnlijk het geval wat de Kleine en Middelgrote Ondernemingen betreft, waarvan de 
lokalisatie zeer afhankelijk is van de nabijheid van hun traditioneel cliënteeL Als zij weinig 
geïntegreerd zijn in groepen van vennootschappen, hebben zij slechts weinig mogelijkheden om 
transferprijzen aan te wenden om de lokalisatie van hun winsten los te koppelen van die van hun 
activiteiten. 
De toestand is fundamenteel verschillend voor filialen van buitenlandse groepen, en meer in het 
algemeen voor alle vennootschappen die geïntegreerd zijn in de structuren van multinationale 
groepen : de lokalisatie is veel minder afhankelijk van de plaatselijke markt of van plaatselijke 
productiefactoren. Bovendien gebruiken zij transferprijzen en andere technieken van tax planning 
om hun winsten te lokaliseren in een rechtsgebied dat niet noodzakelijk hetzelfde is als dat waar 
de overeenkomstige economische activiteiten plaatsvinden. 
Het geval van de financiële dienstencentra is nog frappanter · de enquête bij de ondernemingen m 
het kader van de werkzaamheden van het Ruding-comité onderstreepte reeds de grote invloed van 
de fiscale beschikkingen op hun lokalisatie (:i9) 

In feite zal voor een Staat die investeringen wil aantrekken door gebruik te maken van zijn stelsel 
van de vennootschapsbelasting, de kosten-batenverhouding des te gunstiger zijn naarmate de 
belastbare grondslag mobieler is; omgekeerd zal het buitenkanseffect des te sterker zijn naarmate 
de belastbare grondslag minder mobiel is. 

39 Zit: DEVEREUX M ( 1992 ). 
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Het is dus op die basis dat men de effecten van belastingverschillen die tussen landen bestaan, kan 
begrijpen. In eerste instantie kunnen zij onderkend worden op basis van de nominale aanslagvoet • 
men stelt dan vast (cf. Tabel 4.1) dat België eerder aan de hoge kant ligt • alleen Frankrijk en 
Duitsland hebben een hogere aanslagvoet en voor eerstgenoemd land is dat te wijten aan tijdelijke 
bijkomende lasten. Er bestaan weliswaar in meerdere landen, waaronder België, bijzondere 
tarieven voor de Kleine en Middelgrote Ondernemingen maar de internationale vergelijking ervan 
is van weinig nut aangezien de overeenkomstige belastbare grondslagen duidelijk minder mobiel 
ZlJn. 

Tabe/4.1 
Aanslagvoet van de winsten van de vennootschappen op 1.1.1997 

Centrale Overheid Lokale Overheden 
Oostenrijk 3-l,OO 0 
België -lO, 17 () 

Denemarken 3-l,OO 0 
Finland 28,00 0 
Frankrijk 41,25 0 
Duitsland (a) -l5/30 0 
Griekenland (b) -l0/3 5 0 
Ierland (c) 38,00 0 
Italië 36,00 16.2 
Luxemburg 33,00 9,1 
Nederland 35,00 0 
Portugal 38,00 0 
Spanje 35,00 0 
Zweden 28,00 () 

Verenigd Koninkrijk 33,00 0 

Zwitserland 9,8 30Jl 
Verenigde Staten 35,0 6,9 
Japan 
Canada 

BRON• 

(a) 

(b) 

(c) 

37,5 0 
29,12 14,0 

OESO. Fiscale gegevensbank. 

gereserveerde winsten I uitgekeerde winsteiL 

35'% voor op de beurs genoteerde vennootschappen. 40'% in de andere gevallen 

lO'Yo voor de sector van de verwerkende nijverheid en voor de« Dublin docks ». 

Totaal 
3-l,OO 
-lO, 17 
34,00 
28,00 
41,25 
-l5/30 
40/35 
38,00 
52,20 
42,10 
35,00 
38,00 
35,00 
28JJO 
n.oo 

39.8 
39,5 
37,5 

-l3' 12 

Deze eerste benadering laat de problematiek van de belastbare grondslag buiten beschouwing en 
geeft slechts een gedeeltelijk beeld van de effectieve belasting van de winsten en de daarmee 
overeenstemmende verschillen Zo wordt de vergelijking tussen Ierland en België scheefgetrokken 
door het feit dat Ierland een afwijkend stelsel heeft met een zeer grote draagwijdte dat gebaseerd 
is op een aanslagvoet in de vennootschapsbelasting van 10% terwijl België en gelijkaardig beleid 
van aantrekking van financiële dienstencentra heeft gevoerd door middel van een stelsel (dat van 
de coördinatiecentra) dat de effectieve belasting bijna tot nul herleidt door de bepaling van een 
bijzondere belastbare grondslag die onderworpen is aan het normale tarief van de 
vennootschapsbelasting. 
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Men kan een vollediger benadering van de effectieve belastingverschillen bekomen door een 
benadering op basis van meerdere criteria uit te werken : de internationale vergelijking strekt zich 
dan uit over de voornaamste parameters voor de bepaling van de belastbare grondslag ( 40) Men 
kan ook kiezen voor indicatoren die vollediger doch synthetischer zijn, zoals de fiscale wig op de 
inkomens uit investeringen (cf Tabel 4 2) 

De metine, van de eff'ectieve belasting door defiscale wie, 

De fiscale wig komt overeen met het verschil tussen het bruto- en nettorendement van een investering. Zo betekent 
het cijfer van 0,85 voor België dat een reëel brutorendement (doch zonder de economische depreciatie) van 5,85% 
vereist is om, na toepassing van de vennootschapsbelasting, een reëel nettorendement van 5% te bekomen. Deze 
maatstafvan effectieve belasting houdt rekening met bepaalde regels inzake belastbare grondslag, zoals de fiscale 
investeringsstimuli met een algemene draagwijdte. Zij beschouwt als een fiscale steunmaatregel elk positief 
verschil tussen het afschrijvingstempo en het tempo van de economische depreciatie van het geinvesteerde goed. 
Zij houdt eveneens rekening met de invloed van bepaalde financiële parameters (langetermijnintrestvoet en 
injlatiepercentage). 

Tabe/4.2 
Fiscale wig bij de inkomsten uit investeringen (1997) 

Gebruikte financieringswi ·ze Gemiddelde 

Gereserveerde ·winsten Nieuwe aandelen Lening 

Oostenrijk l, 73 1,73 -1,37 0,78 
België 2,18 2,18 -1,62 0,85 
Denemarken 1,96 L96 -1,20 0,85 
Finland 1,2-1- -l,-1-5 -0,70 0,29 
Frankrijk 2,52 -2,37 -1,09 0,77 
Duitsland 2,72 -l,-1-6 -1,67 0,78 
Griekenland 2,90 2.90 -0,9-1- 1,56 
Ierland 2,-1-5 -0,33 -1,08 0, (j..J. 
Italië -1-,58 -3.21 -2.70 1,25 
Luxemburg 2,23 2.23 -1,2-1- LOl 
Nederland 2,00 2,00 -1,35 0,83 
Portugal 3,00 -1,00 -1,68 0,96 
Zweden l,l-1- U4 -0,76 0,-1-7 
Verenigd Koninkrijk 2,16 1,38 -1,20 1,38 

Zwitserland 2.10 2,10 -Ll8 0,95 
Verenigde Staten -0,-1-1 -0,-l-1 --1-,75 -1,93 
Japan 2.1-1- 2,12 -0,61 US 
Canada 3.01 1,38 -1.20 1,38 

BRON· OESO. 

De positie van België in vergelijking met andere landen is dan minder ongunstig dan bij een 
vergelijking die alleen steunt op de aanslagvoet Enkel Oostenrijk, Finland en Zweden hebben een 
fiscale wig die beduidend kleiner is dan die van België. 

Welke methode er ook gebruikt wordt, er blijven belangrijke verschillen bestaan in zowel de 
nominale als de effectieve belasting van de winsten van de ondernemingen Rekening houdend 
met de mobiliteit van de belastbare grondslagen, kan men redelijkenvijs stellen dat de mate 
van daadwerkelijke bevoegdheid van de Lid-Staten kleiner is dan die van hun juridische 
bevoegdheid en dat zij waarschijnlijk niet zal stijgen. 

40 Zie bijvoorbeeld HOGE RAAD VAN FINANCIËN ( 1991 ), pp 15-18 en EUROPEAN COMMISSION \ 1992 ). 
Bijlage 3A 
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Een harmonisatie van de Ven.B, zoals het Ruding-rapport voorstelt, zou de risico's op een 
fiscale concurrentie die gebaseerd is op bepaalde elementen van het normale belastingstelsel 
beperken en zou in die zin welkom z(jn. In die zin pleitte de Afdeling in 1993 (41) toen zij, 
direct na het Ruding-rapport het volgende aanbeval : 

een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting, 

geharmoniseerde minimum bronheffingen op intresten en dividenden die samen met 
de Intresten-Royalty's-Richtlijn een onlosmakelijk ((pakket » vormden, 

de afschaffing van alle ondoorzichtige fiscale stimuli, en vooral van die welke ten 
goede komen aan de financiële dienstencentra. 

4.33. De sociale bijdragen 

In deze materie is de juridische autonomie van de Lid-Staten volledig 

Tabel 4. 3 geeft een overzicht van de belastingverschillen : de gebruikte indicator is de globale 
aanslagvoet die de verhouding weergeeft tussen het totaal van de, zowel fiscale als sociale, 
verplichte heffingen en de loonkosten (42). In alle gevallen worden de heffingen berekend op basis 
van beschikkingen van algemene aard (43). 

Op het niveau van het gemiddelde loon in de verwerkende nijverheid zijn er belangrijke 
verschillen. Zij weerspiegelen ten dele belangrijke verschillen in de niveaus en in de stelsels van 
sociale bescherming : een universeel stelsel wordt gekenmerkt, ten opzichte van een door 
Bismarck gelnspireerd stelsel, door meer belastingen en minder bijdragen. 

41 Zie HOGE RAAD VAN FINANCIËN (1993b), pp. 10, 12-18 en 22. 
42 De in aamnerking genomen sociale hetlingen zijn de verplichte stortmgen aan overhe1ds- of ennee gelijkgestelde 

administraties, waar geen n;chtstreekse tegenprestatie tegenover staat. Zij bevatten dus met de conventionele lasten. 
Laatstgenoemde zijn soms echter hoger \\·aar de soCiale hellingen lager ZlJn en omgekeerd. Zie h1cron1trcnt 
IIOGE RAAD VAN FINANCIËN ( 1994 ), pp. 94-95 

43 Met de venninderingen van sociale bijdragen \\ordt rekening gehouden als Zij algemeen toepasschik z1jn. 111 die zm 
dat ZlJ met eigen ziJn aan bepaalde b1jzondcre kcmncrken van de \verknemcrs Zo wordt met de vennmdenngcn voor 
« lage lonen >>die in België van kracht Zijn. theoretisch rekening gehouden maar ZlJ hebben geen e!Tcct meer op het m 
amunerkmg genomen loonpe!l. Daarentegen \\'ordt geen rekening gehouden met de vennmderingen van socwlc 
bijdragen voor de verschillende categorieën van moeilijk te plaatsen werknemers, of nog met de vennindenngen die 
worden toegekend ter gelegenheid van de aanwerving van de eerste werknemer 



Oostenrijk 
België 
Denemarken 
Finland 
Frankrijk 
Duitsland 
Griekenland 
Ierland 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 
Portugal 
Spanje 
Zweden 
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Tabel4.3 
Globale aanslagvoet van bezoldigde arbeid 

op het niveau van het gemiddelde loon in de venverkende nijverheid 
1996 

Inkomstenbelasting Persoonlijke bijdragen Werkgeversbijdragen 
7 15 20 

19 10 26 
36 9 0 
23 6 20 
6 13 30 

18 17 17 
I 12 22 

20 5 11 
12 7 32 
12 11 12 
5 31 8 
6 9 19 

10 5 24 
22 4 25 

Verenigd Koninkrijk 16 8 9 

Zwitserland 10 10 10 
Verenigde Staten 17 7 7 
Japan 6 7 7 
Canada 21 5 6 

BRON: OESO ( 1998). 

Totaal 
42 
56 
45 
50 
50 
51 
36 
36 
51 
35 
44 
34 
39 
50 
33 

30 
31 
19 
32 

Kunnen deze verschillen een proces van fiscale concurrentie veroorzaken dat de mate van 
effectieve bevoegdheid van de Lid-Staten kleiner maakt dan hun juridische autonomie ? 

Om op die vraag te antwoorden, kan men verwijzen naar hetgeen gezegd is over de inkomsten uit 
bezoldigde arbeid. 

Toch moeten enkele bijzonderheden worden vermeld · 

Vanaf het ogenblik dat de rechten waartoe de bijdragen toegang verlenen, gelijkgesteld 
worden met nettoloon, zullen de loontrekkenden onverschillig staan tegenover een 
toename van de fiscale wig Deze hypothese kan gedeeltelijk bevestigd worden, maar is in 
elk geval niet volledig juist. Zij is zeker niet juist voor de lonen die hoger liggen dan de 
maximale prestaties en deze lonen vormen een betrekkelijk mobiele belastbare grondslag. 
Zij is het waarschijnlijk evenmin in de buurt van het minimumloon (44). 

De mobiliteit van de laaggeschoolde arbeidskrachten mag niet onderschat worden, en 
evenmin het effect van de Richtlijnen die de uitoefening van een tijdelijke activiteit toelaten 
in een Lid-Staat onder het sociale zekerheidsstelsel van een andere Lid-Staat · 
laaggeschoolde arbeiders afkomstig uit andere Lid-Staten die een lagere loonkost hebben 
(met name door een lagere sociale bescherming) komen aldus in concurrentie met de 
binnenlandse arbeidskrachten 

44 Of van het reservatieloon bij ontstentenis van een minimumloon. 
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De toetreding tot de Monetaire Unie zou de draagwijdte van de verschillen in belasting op de 
factor arbeid kunnen verhogen : het verlies van de wisselkoers als instrument van economisch 
beleid brengt de loonkosten op de voorgrond in het debat over het economisch beleid. Welnu, 
België is het OESO-land waar de globale « tax wedge» van de lonen op het niveau van het 
gemiddelde loon het hoogst is. Het zijn echter de loonkosten per geproduceerde eenheid die de 
aan te passen variabele worden en de verdeling van deze loonkosten tussen nettoloon en fiscale 
wig is bijgevolg slechts relevant indien de invloed van de heffingen hun weerslag hebben op de 
loonkosten. Daarvoor moet het arbeidsaanbod zeer elastisch zijn, hetgeen in de algemene regel 
niet het geval is. 
Het debat over het concurrentievermogen kan dus niet herleid worden tot een hiërarchie van 
aanslagvoeten, noch kan men van laatstgenoemde de verplicht aan te passen variabele maken 

Het besluit daaruit is dus dat de reële autonomie inzake economisch beleid iets kleiner ;,.,. dan 
die op het juridische vlak. 

4.34. De vermogensbelastingen 

De vermogensbelastingen omvatten de jaarlijkse belastingen op de netto-activa of op bestanddelen 
daarvan, de successie- en schenkingsrechten, alsook de belastingen op de transacties van 
vermogensbestanddelen (registratierechten, taks op de beursverrichtingen). 

Op dat gebied bestaat er geen enkele Richtlijn die de juridische autonomie van de Lid-Staten 
beperkt. 

De mogelijkheid om deze belastingen aan te wenden als economisch beleidsinstrument moet voor 
de verschillende categorieën van vermogensbelasting afzonderlijk worden beschouwd. 

Zo worden de jaarlijkse of ter gelegenheid van een successie geheven belastingen op de 
netto-activa gevestigd op basis van de verblijfplaats Voor veel landen zijn zij een van de 
instrumenten van het herverdelingsbeleid. De verblijfplaats is moeilijk te delokaliseren, 
vooral voor een jaarlijkse belasting, maar de mobiliteit van de kapitalen bemoeilijkt een 
doeltreffend gebruik van deze instrumenten 

De belastingen die gebaseerd zijn op de transacties van onroerende activa zijn niet 
delokaliseerbaar. Er is dus geen enkele harmonisatie nodig en de Lid-Staten kunnen ze 
probleemloos blijven gebruiken als een instrument van economisch beleid 

Wat de belastingen op de transacties van financiële activa betreft, is de manoeuvreerruimte 
sterk beperkt door de mogelijkheden van de operatoren om de verschillende beursplaatsen 
in concurrentie te stellen. Deze inconcurrentiestelling geschiedt voor het geheel van de 
transactiekosten, waarvan de taks op de beursverrichtingen uiteraard slechts een 
bestanddeel is. De opbrengst van deze belastingen is echter zo klein dat zij eigenlijk geen 
instrument van economisch beleid zijn. 
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Hier moet onderstreept worden dat het belangrijk is de controle te behouden op de belastbare 
grondslag, niet alleen om de vermogensbelasting op de juiste wijze vast te stellen, maar ook 
rekening houdend met de gevolgen ervan voor de inkomstenbelasting. Een betere controle van de 
stocks maakt het steeds mogelijk de stromen beter te onderkennen. 

4.35. De BTW 

A. Vanuit een juridisch oogpunt 

De BTW is een belasting waarvan het juridisch kader grotendeels op Europees niveau wordt 
vastgelegd : de Richtlijnen zijn betrekkelijk dwingend voor de vaststelling van het begrip 
BTW-belastingplichtige en aan de BTW onderworpen verrichtingen en de tariefstructuur wordt 
eveneens omkaderd door Europese Richtlijnen. 

In het kader van het overgangsstelsel blijven er in feite twee belangrijke bronnen van nationale 
autonomie: 

België 
Denemarken 
Duitsland 
Griekenland 
Spanje 
Frankrijk 
Ierland 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 
Oostenrijk 
Portugal 
Finland 
Zweden 

de aanvaardbare afwijkingen ten opzichte van de minimumtarieven, 

de uitvoeringsbesluiten en administratieve maatregelen inzake vrijstellingen en 
inzake toepassingsregels van de Richtlijnen. 

Tahe/4.4 
Niveau en structuur van de tarieven op 1.1.1998 

Nultarief Verlaagd en Parkeertarief Normaal tarief 
superYerlaagd tarief 

Ja I en 6 12 21 
ja - - 25 

neen 7 - 15 (l) 

neen 4 en 8 - 18 
neen 4 en 7 - 16 
neen 2, I en 5,5 - 20.6 

Ja Ll en 12,5 12.5 21 

Ja 4 en 10 - 20 
neen 3 en 6 12 15 
neen 6 - 17.5 
neen 10 en 12 - 20 
neen 5 en 12 - 17 

Ja 8 en 17 - 22 

Ja 6 en 12 - 25 
Verenigd KoninknJk ja 5 - 17.5 

(I) 

BRON 

16'Y., Yanaf I april 1998. 

Europese Commissie. 
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De door de Commissie ingediende voorstellen voor het definitieve stelsel zouden, indien zij 
goedgekeurd zouden worden, tot gevolg hebben de autonomie van de Lid-Staten zeer sterk te 
beperken en dus ook hun mogelijkheden om de BTW te gebruiken als economisch 
beleidsinstrument : 

de omvorming van het BTW-Comité tot een regelgevend comité dat waarschijnlijk haar 
beslissingen zal nemen bij gekwalificeerde meerderheid, zou de marge van autonomie doen 
verdwijnen die thans nog bestaat op het gebied van de toepassing van de Richtlijnen; 

de belastingheffing in het land van oorsprong zou een convergentie van de 
belastingtarieven vereisen : enkel een minimale afwijking (een of twee punten ?) ten 
opzichte van het basistarief zou nog geduld kunnen worden. 

B. Wat zijn de mogelijkheden inzake economisch beleid ? 

In het overgangsstelsel is er dus alleen een mogelijkheid van autonoom economisch beleid 
op het vlak van de toepassingsregels en bij de bepaling van het normale en verlaagde 
tarief 

De overblijvende autonomie op het vlak van de toepassingsregels kan het behoud van 
sectorale stelsels toelaten, of ook het gedeeltelijke gebruik van fiscale stimuli. Maar er 
moet wel degelijk erkend worden dat de mogelijkheden al sterk verminderd zijn voor de 
recente steunmaatregelen in de bouwsector is de toestemming van Europa nodig geweest 
en bijvoorbeeld de beslissing om het BTW-tarief te verminderen op diensten die 
arbeidsintensief zijn voor laaggeschoolden, vereiste ook een Europees akkoord. 
De nog overblijvende manoeuvreerruimtes inzake BTW-tarieven zijn afhankelijk van het 
grensoverschrijdend winkelen en de fiscale concurrentie Voor zover ons bekend, zijn er 
geen grondige studies waaruit een objectief oordeel kan worden afgeleid en dit oordeel 
blijft dus betrekkelijk subjectief Het is nochtans duidelijk dat de uitbreiding van de 
elektronische handel de gevoeligheid van de grondslag voor afwijkingen m 
belastingtarieven tussen verschillende Lid-Staten, en zelfs in belastingheffing van deze 
goederen en diensten in en buiten de Europese Unie ( cf het geval van de 
telecommunicatie), zal verhogen 
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De ontwerpen inzake het dt;_finitieve stelsel vertonen een « driehoek van 
onverenigbaarheden » waarvan de hoekpunten zijn : de voltooiing van de interne markt, 
het behoud van een autonoom economisch beleid door de Lid-Staten en de administratieve 
complexiteit van het stelsel. 
De voorrang van de voltooiing van de interne markt betekent het einde van de opdeling in 
15 nationale fiscale gebieden : men komt zo terecht bij de voorstellen van de Commissie. 
Aangezien de belastingheffing in het land van oorsprong geschiedt, heeft het fiscaal beleid 
geen controle meer over de belasting van de consumptie. De gelijktijdige invoering van 
een clearingstelsel (of meer in het algemeen van herverdeling van de ontvangsten) dat op 
de transacties gebaseerd is, verandert daar niets aan : het waarborgt de ontvangsten van de 
belasting van de consumptie, ten koste van de administratieve complexiteit die het 
herverdelingsstelsel met zich meebrengt, maar herstelt niet de vrije aanwending van de 
overeenkomstige fiscale instrumenten. Het behoud van de mogelijkheid tot een autonoom 
beleid door de Lid-Staten vereist een belastingheffing op basis van het land van 
bestemming, met als gevolg hetzij het behoud van de opdeling van de interne markt, hetzij 
de invoering van een stelsel dat een volledig geharmoniseerde BTW plaatst bovenop een 
belasting van de eindconsumptie die een bevoegdheid van de Lid-Staten zou zijn (45). 

Overigens kan men zich vragen stellen omtrent de noodzak om over te gaan naar een 
stelsel dat gebaseerd is op het land van oorsprong. Dit maakt het weliswaar mogelijk de 
opdeling van de interne markt in 15 nationale fiscale gebieden te vermijden, maar de 
uitbreiding van de dienstensector zou eerder pleiten voor een stelsel gebaseerd op het land 
van bestemming. 

Het is duidelijk de druk van de markt om de tarieven op elkaar af te .'!temmen reeds bestaat en 
niet zal afnemen : hij zal blijven zolang het overgangsstel.'lel blijft bestaan, en hij zal 
maximaal zijn in het definitieve stelsel zoals dat door de Commi.'lsie werd voorgestelll Indien 
men wenst dat de BTW een instrument van economisch beleid blijft, moet men ofwel het 
overgangs!itelsel verbeteren, ofwel andere formules voor het definitieve stelsel zoeken, ofwel 
aan de Europese instanties een beslissingsbevoegdheid inzake de BTW-tarieven geven. 

4.36. De accijnzen 

Het geval van de accijnzen is om meerdere redenen verschillend van dat van de BTW : de 
coördinatie van het fiscaal beleid verloopt niet tegen hetzelfde tempo en deze soort belasting heeft 
een specifieke rol te vervullen inzake milieubeleid. Deze rol wordt door meer dan een Lid-Staat 
als belangrijk bestempeld. Het ontbreekt in deze materie niet aan voorstellen van de Commissie en 
de blokkering van het dossier van de energie/CDrbelasting heeft tot gevolg dat de rol wordt 
geherwaardeerd die de accijnzen op aardolieproducten zouden kunnen spelen ten aanzien van 
deze doelstelling 

45 Zie hieromtrent SMITI-! ( 1997) 



Wisselkoers Ongelode benzine 
in BEF/munt 1 liter eurosuper 1 liter diesel 

Land (spilkoers(*)) munt BEF munt BEF 

België (13)(14)(15 1,000000 19,91 19,91 11 '7 11 '70 
Denemarken (1) 5,407230 3,292 17,80 2,377 12,85 
Duitsland 20,625500 0,98 20,21 0,62 12,79 

Griekenland 0,130200 111 14,45 77 10,03 
Spanje (11) 0,242447 64,5 15,64 43,2 10,47 
Frankrijk 6,149770 3, 7623 23,14 2,3279 14,32 

Ierland (12) 51,221000 0,32417 16,60 0,2438 12,49 
Italië 0,020834 1022,28 21,30 747,47 15,57 
Luxemburg 1,000000 14,01 14,01 10,2 10,20 

Nederland 18,305400 1 '1208 20,52 0,6583 12,05 
Oostenrijk 2,931630 5,61 16,45 3,89 11,40 
Portugal 0,201214 91,5 18,41 52 10,46 

Finland (1) (10) 6,784680 3,133 21,26 1,785 12,11 
Zweden (1) (3) 4,600000 4,27 19,64 2,786 12,82 
Ver. Koninkrijk 58,150000 0,3686 21,43 0,3686 21,43 

Tabe/4.5 
Accijnstarieven in Europa 

1 I huisbrandolie 
(2) 1 liter bier (3*) 

munt BEF munt BEF 

0,21 0,21 8,28 8,28 
1 '751 9,47 3,3375 18,05 
0,08 1,65 0,1848 3,81 

42 5,47 46,08 6,00 
12,6 3,05 15,36 3,72 

0,5036 3,10 0,85 5,23 

0,0373 1,91 0,8316 42,60 
747,47 15,57 325,2 6,78 

0,21 0,21 3,84 3,84 

0,1026 1,88 0,469 8,59 
0,95 2,79 2,4 7,04 

52 10,46 27,6 5,55 

0,29 1,97 8,5 57,67 
1,704 7,84 7,25 33,35 
0,025 1,45 0,541 31,46 

Sigaretten : som specifieke en BTW-tarief 
1 liter stille wijn ad valorem-accijns (4*) op al deze 
(ale. 12% vol) in% ver- overeenk. bedrag producten 

munt BEF koopprijs munt BEF in% (4) 

19 19,00 57,01% 75,25 75,25 21,00% 
6,8 36,77 62,36% 22,9949 124,34 25,00% 

0 0,00 57,32% 3,65761 75,44 15,00% 

0 0,00 57,50% 395,295 51,47 18,00% 
0 0,00 59,88% 127,25 30,85 16,00% 

0,22 1,35 58,30% 14,0649 86,50 20,60% 

2,1501 110,13 59,40% 2,19029 112,19 21,00% 
0 0,00 57,00% 2493,68 51,95 19,00% 
0 0,00 57,95% 53,315 53,32 15,00% 

1,075 19,68 57,00% 3,2773 59,99 17,50% 
0 0,00 57,38% 22,95 67,28 20,00% 
0 0,00 66,68% 250,05 50,31 17,00% 

17 115,34 58,37% 15,6875 106,43 22,00% 
26,8 123,28 52,56% 23,9825 110,32 25,00% 

1,4044 81,67 63,84% 2,45775 142,92 17,50% 

(*) behalve Veren1gd Konmkrijk, Zweden en Griekenland (werkelijke wisselkoers op 2.6.1997 (VK) resp daggemiddelde juni 1997 (Zweden, Griekenland)); bron: NBB 
(2*) zonder de "nationale belastingen", zoals bijvoorbeeld de parafiscale taksen 
(3*) indien accijnstarief wordt uitgedrukt in munt per hectolitergraad Plato : 1 liter bier van 12 graden Plato; 

indien accijnstarief wordt uitgedrukt in munt per hectolitergraad alcohol · 1 liter bier van 5 graden alcohol 
( 4 *) "verkoopprijs" = prijs i nel BTW , verkoopprijzen meest verkocht pakje op 01.06.1997, om redenen van vergelijkbaarheid telkens omgerekend naar 25 sigaretten, 

ook indien het meest verkochte pakje in het land in kwestie een andere hoeveelheid bevat 
(1) incl C02-taks voor brandstoffen, indien van toepassing (5) 8% op wijn 
(2) incl. controleretributie, indien van toepassing (6) 12,5% op huisbrandolie 
(3) benzine en diesel . klasse 2 (7) 10% op bier en wijn 
(4) percentage op pnjs exc/ BTW (8) 12% op wijn tot 13% vol, ongelode 

( 1 0) benzine en diesel: normaal accijnstarief 
(11) tarief voor ongelode benzine max. 97 octaan 
( 12) benzine : ongelode superbenzine 
( 13) sigaretten : 01.11.1997 

Opmer-
kingen 
inzake 
BTW 

(5) 

(6) 
(7) 
(8) 

(9) 

(16) 

benzine, huisbrandolie en sigaretten 
(9) 5% op diesel en huisbrandolie 

(14) benzine: excl bijdrage op energie (0,55 BEF/I) 

Bron Europese Commissie, eigen berekeningen. 

(15) huisbrandolie: excl. bijdrage op energie (0,34 BEF/I) 
(16) 8% op huisbrandolie (leveringen <2300 I) 
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A. Vanuit een juridisch oogpunt 

Momenteel is de Europese harmonisatie beperkt tot de algemene regeling voor accijnsproducten, 
het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, alsmede tot de structuren 
en de accijnstarieven inzake deze producten (minerale oliën, ethylalcohol en alcoholhoudende 
dranken alsook gefabriceerde tabak) Deze harmonisatie werd in 1992 verwezenlijkt en is op 
1 januari 1993 in werking getreden. Zij heeft de vastlegging van minimumtarieven voor deze drie 
categorieën van accijnsproducten met zich meegebracht. België heeft de nodige aanpassingen 
doorgevoerd. Afgezien van een voorstel van Richtlijn met het oog op het aanbrengen van kleinere 
wijzigingen aan het belastingstelsel van gefabriceerde tabak zijn er geen nieuwe voorstellen van de 
Commissie. 

B. Wat zijn de mogelijkheden inzake economisch beleid ? 

Het probleem is gedeeltelijk gelijkaardig aan dat van de BTW: men bevindt zich immers in een 
toestand waar elke verdieping van de interne markt de mogelijke fiscale concurrentie die de 
tariefverschillen met zich kunnen meebrengen, vergroot. De beleidsmogelijkheden zijn dus minder 
groot dan de juridische autonomie die terzake nog bestaat. 

4.4. Conclusies 

4.41. Vanuit een juridisch oogpunt 

Het blijkt dat de harmonisatievoorstellen die op middellange termijn in het huidige institutioneel 
kader aangenomen zouden kunnen worden, met name de voorstellen van Richtlijn die door de 
Europese Commissie worden gedaan en die eenparig door de Raad worden aanvaard, de 
juridische autonomie van de Lid-Staten niet inperken wat de voornaamste categorieën van 
heffingen betreft. De verstrengde controle op de fiscale steunmaatregelen en de implicaties van de 
gedragscode zouden echter de mogelijkheden tot het gebruik van fiscale stimuli beperken 

4.42. Wat de autonomie van het economisch beleid betreft 

De diagnose is minder duidelijk wat de mogelijkheid tot het voeren van een autonoom 
economisch beleid betreft. 
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Een autonoom economisch beleid kunnen voeren veronderstelt immers het behoud van een 
voldoende controle op de BTW-tarieven en op bepaalde specifieke belastingen op de 
consumptie (accijnzen). 
Hoe dan ook moet een definitief stelsel, zoals dat voorgesteld werd door de Commissie en 
dat elke autonomie inzake economisch beleid op het niveau van de Lid-Staten zou 
tenietdoen, in de huidige institutionele context worden verworpen. Welke alternatieve 
oplossing ook in aanmerking zou genomen worden, de manoeuvreerruimten zullen 
waarschijnlijk niet groter worden dan wat zij thans zijn. 

De mogelijkheden tot het gebruik van specifieke fiscale beschikkingen, dat wil zeggen 
beschikkingen buiten het algemene belastingstelsel, om de lokalisatie van economische 
activiteiten te beïnvloeden, zullen worden beperkt door de gedragscode en de verstrengde 
controle op de fiscale steunmaatregelen, en dat zowel voor de Federale Overheid als voor 
de Gewesten. 

Het gebruik van de fiscale instrumenten voor het voeren van een regionaal beleid zou 
mogelijk blijven doch met « striktere evaluatiecriteria » op het niveau van de Europese 
Commissie. Men weet weinig over wat deze striktere criteria zouden zijn 
Het gebruik van het fiscale instrument in beleid van regionale ontwikkeling blijft 
verantwoord van zodra de betrokken gebieden structurele handicaps hebben die 
gecompenseerd moeten worden. Er moet echter over worden gewaakt dat de fiscale 
steunmaatregelen niet overgedimensioneerd worden en dat zij worden toegekend aan 
economische activiteiten die daadwerkelijk ontwikkeld worden in de steunverkrijgende 
gebieden. Het is ook wenselijk dat deze steunmaatregelen beperkt worden in de tijd. 

De lokalisatie van de economische activiteiten zou dus gevoeliger kunnen worden voor het 
algemene belastingstelsel, hetgeen de bepaling van een gemeenschappelijke sokkel de 
mobiele grondslagen des te noodzakelijker maakt. 

* 

* * 

De opbouw van Europa is een aanpassing .mi generis van de beginselen van het budgettair 
federalisme en van een spec~fieke institutionele context. 
Die aanpassing moet het mogelük maken dat er een economisch beleid is dat ook uitgevoerd 
wordt. 
In het huidige institutionele kader wordt er gekozen voor een ruime decentralisatie van de 
verantwoordelijkheden inzake economisch beleid, hetgeen een grote .fiscale autonomie van de 
Lid-Staten vereist. 

Om een autonoom beleid te kunnen voeren, moeten zij, bovenop de budgettaire bevoegdheden 
die zij behouden, kunnen beschikken over een aantal feitelijk bruikbare fiscale instrumenten. 
Het onderzoek van de afzonderlijke belastingen stelt ons in staat te besluiten dat: 

bij gebrek aan een Europese harmonisatie die een gemeenschappelijke sokkel zou 
invoeren voor de belasting van de intresten en van de opbrengsten van financiële 
activa die de vastrentende activa het best kunnen ven•angen, is de belasting op het 
sparen nauwelijks nog bruikbaar als instrument van economisch beleid; 
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inzake de vennootschapsbelasting geldt eenzelfde redenering : de beperking van de 
.fiscale concurrentie en de vrijwaring van de fiscale autonomie van de Lid-Staten 
vereisen de bepaling van een gemeenschappelijke sokkel in de lijn van de 
Aanbevelingen van het Ruding-rapport; 

inzake BTW daarentegen stelt niet de afwezigheid maar de overmaat van harmonisatie 
een probleem : het definitieve stelsel zoals het door de Commissie werd voorgesteld zou 
tot gevolg hebben, dat de BTW niet meer zou kunnen worden gebruikt als instrument 
van economisch beleid, noch door de Lid-Staten, noch door de Europese Unie. 

Om de grote markt onder gezonde concurrentievoonvaarden te doen werken is het overigens 
raadzaam een strikte controle door te voeren van de .fiscale stimuli die worden toegekend aan 
de financiële dienstencentra, in de lijn van de gedragscode die door de Ministers van 
Financiën in de ECDFIN-Raad van 1 december 1997 werd goedgekeurd. Dezelfde doelstelling 
is een tweede rechtvaardiging van de harmonisatie van de fiscaliteit op het sparen. 

De totstandkoming van een werkelijke Europese fiscale bevoegdheid die de geharmoniseerde 
instrumenten van fiscaal beleid zou beheersen, is een wenselijke optie. De concretisering van 
deze optie kan enkel gebeuren in het kader van een institutionele hervorming die op Europees 
niveau een uitvoerende macht zou instellen die uitgaat van een wetgevende vergadering en die 
erdoor wordt gecontroleerd. 

* 

* * 

Het is bijgevolg aangewezen in deze context, en rekening houdend met de aanbevelingen Uit 
vroegere Adviezen (46) inzake de fiscaliteit op het sparen, de vennootschapsbelasting en de BTW, 
de huidige toestand en de eventuele hervormingen van het fiscaal federalisme in België te 
onderzoeken 

46 Zie HOGE RAAD VAN FINANCIËN (1993a) en (1993b). 
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HOOFDSTUKS 
Federalisme en fiscale heffing in België 

Het tweede deel van dit V erslag behandelt het onderzoek van de verhouding tussen federalisme en 
fiscale heffing in België. In tegenstelling tot het Europese model wordt hier een « neerwaarts » 

schema van het federalisme onderzocht, namelijk de geleidelijke vorming van deelgebieden die 
sinds de institutionele hervorming van 1989 over een grote financiële autonomie beschikken. Dit 
onderzoek naar de verhouding tussen federalisme en fiscale heffing in België wil terzelfder tijd 
kritisch en vooruitbeschouwend zijn. Er wordt dus enerzijds een kritisch onderzoek gemaakt van 
de huidige toestand die in hoofdstuk 1 beschreven werd en anderzijds worden er verscheidene 
mogelijke scenario's bestudeerd inzake fiscale autonomie van de deelgebieden. 

De eerste afdeling van dit hoofdstuk gaat in op de oorspronkelijke en omstreden vraag van de 
rechtvaardiging van de fiscale autonomie. Volgens sommigen vloeit zij voort uit de opzet van het 
federalisme zelf, terwijl voor anderen zij noch voortvloeit uit een onbetwistbare aanbeveling van 
de economische theorie, noch uit de praktijk van de federale Staten die verscheiden is Voor 
laatstgenoemden vloeit de keuze voor fiscale autonomie dus voort uit een politieke keuze in die 
zin dat men moet oordelen over tegenstrijdige doelstellingen en argumenten. 

Beide strekkingen zijn het er echter over eens dat het toepassingsgebied van de fiscale autonomie 
niet kan worden afgebakend zonder te refereren aan de Belgische sociaal-economische en 
institutionele context, waarvan in afdeling 2 de belangrijkste elementen worden samengebracht 

Daarna wordt overgegaan tot de evaluatie van de huidige modaliteiten van de 
bevoegdheidsverdeling en tot het onderzoek van de eventuele regionale voorkeuren die tot 
uitdrukking zouden kunnen zijn gekomen sedert 1989 (afdeling 3) en tot de evaluatie van de 
huidige modaliteiten van de financiële en fiscale autonomie van de Gewesten en Gemeenschappen 
(afdeling 4) 

Deze eerste vier afdelingen vormen het beschrijvende en kritische luik Na tussentijdse conclustes 
(afdeling 5), begint het Verslag aan zijn vooruitbeschouwend luik na de vermelding van de 
basisbeginselen die de formulering van de scenario's van fiscale autonomie moeten begeleiden 
(afdeling 6), worden de doelstellingen nader omschreven (afdeling 7) en worden verschillende 
scenario's bekeken (afdeling 8), waarna de gevolgen ervan op de solidariteitsmechanismen 
worden onderzocht (afdeling 9) 
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5.1. Fiscale autonomie : onvermijdelijk gevolg van het federalisme of 
politieke keuze ? 

Deze kwestie is beslist omstreden. 

Men kan van mening zijn dat het federalisme een vermoeden inhoudt ten gunste van fiscale 
autonomie. De lokale overheden beschikken over fiscale autonomie en dat geldt tevens 
vanzelfsprekend voor de Federale Overheid : waarom dan de deur sluiten of ze slechts opendoen 
met oneindige behoedzaamheid voor de deelgebieden ? Afgezien van deze vaststelling, is de 
redenering in hoofdzaak van sociaal-politieke aard : de toekenning van een zekere graad van 
fiscale autonomie aan elk beleidsniveau betekent de afbakening van het rechtsgebied ten einde de 
burger erbij te betrekken in zijn drievoudige hoedanigheid van verbruiker van publieke goederen, 
van belastingbetaler en van kiezer (47). De fiscale autonomie heeft dus het voordeel een zekere 
samenhang in te voeren . de burger die publieke goederen verbruikt, controleert de overheid die 
de productie en financiering ervan organiseert. 

De economische theorie van het budgettaire federalisme geeft geen duidelijke en onbetwistbare 
conclusie omtrent een oorzakelijk verband tussen federalisme en fiscale autonomie. Dit is 
vooreerst toe te schrijven aan het feit dat deze theorie « niet-institutioneel » is. De verdeling van 
bevoegdheden inzake economisch beleid en van de instrumenten van fiscaal beleid die zij 
voorstelt, moet bijgevolg worden geconfronteerd met de sociaal-economische en institutionele 
bijzonderheden van de Staten 

Zij levert argumenten ten voordele van fiscale autonomie wanneer zij stelt dat de toenadering 
tussen beleidsvoerders en burgers-verbruikers-belastingbetalers-kiezers leidt tot een hogere 
doeltreffendheid bij de productie van publieke goederen en diensten en zij sluit zich wat dat 
betreft aan bij het subsidiariteitsbeginsel. Omdat de vraag naar en het aanbod van publieke 
goederen niet door de prijzen kunnen worden geregeld, moeten de geproduceerde hoeveelheden 
worden afgeleid uit de voorkeuren van de burgers, waarmee op het plaatselijke vlak beter 
rekening kan worden gehouden. 

Anderzijds brengt zij elementen aan tegen fiscale autonomie wanneer zij de verliezen van 
schaalvoordelen en de risico's op fiscale concurrentie in het licht stelt. Alhoewel zij reëel zijn, zijn 
deze risico's nochtans niet eigen aan fiscale autonomie : zij kunnen mutatis mutandis worden 
opgeworpen tegen elke verdeling van bevoegdheden inzake uitgaven. 

Het onderzoek van de buitenlandse stelsels toont aan dat er een verscheidenheid aan 
oplossingen bestaat. 

In Duitsland spelen de Länder een wezenlijke rol bij de inning van de belastingen, maar zij 
kunnen zelf noch de grondslag, noch de tarieven van de belastingen bepalen die hen door 
de Federale Overheid worden toegekend Laatstgenoemde kan evenmin alleen handelen · 
zij heeft de goedkeuring van de Länder nodig om de modaliteiten van de verdeling van de 
ontvangsten te wijzigen. 

47 Dit is de equivalentieregd van OLSON. Zie hieromtrent MOESEN W ( 1998). 
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In Oostenrijk is de toestand grondig verschillend, zelfs indien het federale stelsel historisch 
op het Duitse geïnspireerd is De centralisatie is veel meer uitgesproken, zowel op het vlak 
van de verdeling van de bevoegdheden als op dat van de verdeling van de ontvangsten. 
Bovendien ruimt de verdeling van de belastingen onder de Länder een ruime plaats in voor 
behoeftecriteria en een minder belangrijke plaats voor criteria betreffende fiscale 
capaciteit. 

In Spanje werden beduidende vorderingen gemaakt in de richting van fiscale autonomie 
van de Regio's, inzonderheid op het gebied van de personenbelasting, waar zij een 
gedeelte van het federale belastingtarief en van de belastingkredieten kunnen wijzigen. Er 
moet nochtans rekening worden gehouden met het feit dat het aandeel van de belasting op 
de gezinsinkomens in de totale fiscale ontvangsten veel kleiner is dan in België Deze 
wijzigingen zijn bovendien te recent om er conclusies uit te trekken. 

Zwitserland wordt vooreerst gekenmerkt door de voorrang van de Kantons Deze drukt 
zich uit in een zeer ruime fiscale autonomie die voornamelijk tot uiting komt in het kader 
van de personen- en vermogensbelasting Deze sterke autonomie van de Kantons gaat 
samen met een ingewikkeld perequatiemechanisme dat de solidariteit tussen de Kantons 
organiseert. Het blijkt dat dit stelsel van overdrachten zo is opgevat dat het verhindert dat 
de fiscale autonomie uitloopt op een algemene fiscale concurrentie 

Indien er dus een vermoeden van "..ociaal-politieke aard is ten gunste van fiscale autonomie, 
wordt dit echter niet gestaafd door een duidelijke en onbetwisthare aanbeveling van de 
economische theorie van het hutlgettaire fetleralisme. De verscheidenheid in de praktische 
uitvoering toont de veelvuldigheid van de verschillende oplossingen aan en toont ook 
verschillentie gevallen waar men en,oor heeft gekozen de invloetl van de .fiscale concurrentie 
tussen deelgebieden te beperken. Het toepassingsgebied van de .fiscale autonomie kan niet 
worden bepaald zonder te refereren aan de Belgische sociaal-economische en institutionele 
context. 

5.2. De sociaal-economische en institutionele context 

De Belgische sociaal-economische en institutionele context is bijzonder op meer dan een 
gezichtspunt Dit Verslag beperkt zich ertoe de bijzonderheden op te sporen die beduidende 
implicaties hebben of kunnen hebben op de constructie van het fiscaal federalisme · zij hebben 
betrekking 

hetzij op België zelf, 

hetzij op de eigen kenmerken van de Gewesten, 

hetzij op de economische betrekkingen tussen de Gewesten. 
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5.21. Bijzonderheden van België 

A. De mate van openheid van de economie 

België is typisch een kleine open economie. Indien nodig, wordt dat door Tabel 5.1 bevestigd : 
het belang van de uitvoer in het BBP bedraagt 68,5% in 1996, wat België na Ierland op de tweede 
plaats stelt van de in aanmerking genomen landen. België komt overigens op de eerste plaats 
indien de mate van openheid van de economie wordt gemeten aan de hand van het aandeel van de 
invoer in het BBP. 

Tabel 5.1 
Mate van openheid van de economie (1996) 

Land Uitvoer in 'X. BBP Invoer in '% BBP Saldo in 'X, BBP 

België 68,50% 63,76'% 4,73%. 

Oostenrijk 40,81% 4I,35'X. -0,54'% 
Denemarken 34,65% 30,2I% 4,44'1.. 
Finland 41,42% 32,65% 8,77% 
Frankrijk 23,98% 2I,39% 2,60% 
Duitsland 24,20% 22,99% 1,21% 
Griekenland 15,79% 26,08% -10,29'Yo 
Ierland 76,35% 61,15% 15,20% 
Italië 26,47'% 19,69% 6,78'1.. 
Nederland 53,67% 47,23% 6,45% 
Spanje 25,34% 24,48% 0,86'% 
Zweden 39,99% 33,26% 6,74% 
Verenigd Koninkrijk 29,54% 30,31% -0,77% 

Verenigde Staten 11,42% 13,03% -1,61% 
Canada 38,78% 35,61'% 3, 17'Yo 
Zwitserland 36,15% 31,97% 4,18% 

BRON OESO ( 1998), Compies nalionaux, PrinCJpaux agrégals 

Men stelt ook vast dat, ongeacht de methode van evaluatie van de mate van openheid van de 
economie, zij meer dan het dubbele bedraagt van die van de andere federale Staten zoals 
Duitsland, Spanje of nog Zwitserland of de Verenigde Staten. Onder de andere federale Staten 
welke opgenomen zijn in Tabel 5.1, heeft Canada de meest open economie, maar de mate van 
openheid ervan is bijna 30 BBP-punten lager dan die van België. 

Vanuit het standpunt van het fiscaal federalisme kent de hoge mate van openheid van de 
Belgische economie een groot belang toe aan het behoud van de competitiviteit van de 
ondernemingen, die op haar beurt prijs- en loonvormingsmechanismen vereist die 
oordeelkundig de inachtname van externe beperkingen en de lokale of regionale 
hijzonderheden van de arbeidsmarkt combineren. 
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8. De schuldgraad 

De schuldgraad van België is even goed gekend als de mate van openheid van zijn economie. Men 
stelt overigens in Tabel 5.2 vast dat hij in hoge mate die van alle andere federale Staten 
overschrijdt. 
Dit komt noodzakelijkerwijs tot uiting in een belangrijk aandeel van de intrestlasten van de schuld 
in het totaal van de lopende uitgaven. 

Tabe/5.2 
Schuldgraad en aandeel van de intrestlasten in de overheidsuitgaven 

Schuldgraad Intrestlasten, in % van het totaal van 
(1996) de overheidsuitgaven ( 1996) 

België 126,9 16,1 

Oostenrijk 69,5 8,1 
Denemarken 70,6 lO,.f 
Finland 57,6 9,7 
Frankrijk 55,7 6,9 
Duitsland 60,4 7,5 
Griekenland lll ,6 26,6 
Ierland 77,2 12,5 
Italië 124,0 20,5 
Nederland 77,2 11,0 
Spanje 70,1 11,4 
Zweden 76,7 10,9 
Verenigd Koninkrijk 54.,7 8,8 

Verenigde Staten (1994.) (*) 63,1 6,1 
Canada ( 1994.) (*) 110,9 18,9 
Zwitserland ( 1994) (*) tussen 4.5 en 50% n.b. 

BRONNEN : European Commission - Spring 1998 Forecasts en eigen berekeningen. behalve (*) OESO - etgen 
berekeningen. 

De vergroting van deze schuld en van de dienst ervan begon in het midden van de Jaren 70 en 
slechts recentelijk kon het sneeuwbaleffect tot staan worden gebracht Het stelselmatige 
compensatiebeleid dat de overhand had alvorens België tot een federale Staat werd omgevormd, 
heeft bijgedragen tot de vergroting van deze schuld terwijl de eindfase van de sanering samenviel 
in de tijd met de uitwerking van het federalisme. Op hetzelfde ogenblik, namelijk vanaf het begin 
van de jaren 90 (48), werd het probleem gesteld van de mogelijkheid van de verdeling van de 
schuld of van de dienst ervan. Men moet nochtans vooral de voorwaarden verduidelijken waarin 
dit probleem thans moet worden geplaatst 

48 Zw daaromtrent DE GRAUWE ( l99l ), ( l992) en ( l994) en VAN PARIJS ( l994) 
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ST:-J.BILITE!TSPACT, X!VE.-lU IA:\' SCI!ULDrOR\11.\'G E:V BEGROTI.\'GSS:-J.LDO 

België moet, wegens het Europees stabiliteits- en groeipact een doelstelling nastreven van een 
structureel begratingssaldo dat de voortzetting van de schuldatbouw waarborgt en dat het 
mogelijk maakt de effecten van de economische cycli op de begroting te verzoenen met de 
inachtname van de grens van 3% begrotingstekort (49). Rekening houdend met de huidige 
schuldgraad van België, zou het structurele begratingssaldo dat moet worden nagestreefd dicht bij 
het evenwicht moeten liggen. Deze nieuwe formulering van de budgetbeperking slaat een bres in 
de « gouden regel » die een tekort zou toelaten dat gelijk is aan de overheidsinvesteringen. 

De Federale Overheid zorgt ervoor dat deze grenzen in acht worden genomen. Zij betreffen 
nochtans de gezamenlijke overheid, met name de Federale Overheid zelf, de deelgebieden, de 
lokale overheden en de sociale zekerheid. De doelstelling van het begratingsbeleid waarvan de 
Federale Overheid de toezichthouder is, vereist dus een coördinatie van het budgettaire beleid van 
de verschillende overheden en een correcte toewijzing van de lasten. Deze worden tot stand 
gebracht doordat de Gemeenschappen en de Gewesten lasten van het verleden voor hun rekening 
hebben genomen (financieringswet van 1989) maar zij worden ook tot stand gebracht in het kader 
van het convergentieplan en meer in het bijzonder door de opvolging van de aanbevelingen van de 
Afdeling « Financieringsbehoeften » van de Hoge Raad van Financiën en door het 
samenwerkingsakkoord van 1996. 

0VERDRAC!!T 1:-LV BEVOEGJ)HJWJ:X EN VJ:'RDEL!NC; l :-IN DE SCI!ULD 

Elke overdracht van bevoegdheden moet normalerwijze vergezeld gaan met de lasten van het 
verleden. Aldus werd in 1989 rekening gehouden met de dienst van de schuld bij de berekening 
van de dotaties die aan de deelgebieden werden toegekend Hetzelfde beginsel geldt vanuit een 
vooruitbeschouwend standpunt · elke toename van de bevoegdheden van de deelgebieden, en 
bijgevolg van hun aandeel in de primaire uitgaven van de Staat zou onvermijdelijk de vraag stellen 
naar de verdeling van de dienst van de schuld, zo niet van de verdeling van de schuld zelf Er 
dient hier echter aan te worden herinnerd dat dit Verslag wordt opgesteld in het kader van de 
huidige verdeling van bevoegdheden en dat het zich niet dient uit te !tpreken over de 
opportuniteit van een gehele of gedeeltelijke verdeling van de schuhl en a fortiori over de 
verdeelsleutels die dan zouden moeten worden toegepast. 

FISC!LE .![ 7'0.\'U\f!J:', CORRH'Tl:' TOJDU.JZI.\'Ci l :I.\' DE RUDGJ:Tl>l!RE L-J.STE.\' EN l7:RDELJ.\'G l'riN Dl:· 

,','CI!ULD 

De enige vraag die zich hier stelt is welk verband er zou kunnen bestaan tussen fiscale autonomie 
en verdeling van de schuld Op zichzelf vereist het eerste niet het tweede. 
Rekening houdend met de beperkingen van het stabiliteits- en groeipact vereist evenwel een 
correcte toewijzing van de budgettaire lasten tussen de verschillende entiteiten van de Federale 
Staat de invoering van expliciete mechanismen opdat elk van deze entiteiten daadwerkelijk zou 
bijdragen tot de sanering van een deel van deze schuld. Het behoud, en zelfs de versterking van 
dergelijke mechanismen zijn noodzakelijk Bij ontstentenis ervan zou de illusie gecreëerd kunnen 
worden dat bepaalde deelgebieden dynamischer regeringen zijn dan de federale regering 

49 Zie iueromtrent BOGAERT e.a. ( 1998) 
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C. De fiscale druk 

België is een land met een hoge fiscale druk. Tabel 5.3 bevestigt het : wij liggen aanzienlijk boven 
het gemiddelde van de OESO en dat van de Europese Unie. 

Tabe/5.3 
Globale fiscale druk (I 99 5) 

Belastingen en sociale bijdragen, Fiscale ontvangsten, 
in '%van het BBP in% van het BBP 

België F 46,5 31, l 

Oostenrijk F 42,4 27,1 
Denemarken NF 51,3 49,7 
Finland NF 46,5 33,6 
Frankrijk NF 44,5 25,2 
Duitsland F 39,2 23,8 
Griekenland NF 41,7 27,5 
Ierland F 33,8 28,9 
Italië NF 41,3 28,2 
Nederland NF 44,0 25,6 
Portugal NF 33,8 24,7 
Spanje F 34,0 21,7 
Zweden NF 49,7 35,2 
Verenigd Koninkrijk NF 35,3 29,0 

Verenigde Staten F 27,9 20,9 
Canada F 37,2 31,0 
Zwitserland F 33,9 21,3 

Gemiddelde federale Staten F 37,3 26,1 
Gemiddelde niet-federale Staten NF 42,2 30,8 

F= Federale Staat, NF =niet-federale Staat 

BRON : OESO( 1997), Statistique des recettes puhliques 

De vraag of de decentralisatie die het bestaan of de vorming van een federale Staat impliceert, tot 
uitdrukking komt in een lager peil van de globale heffingen, is omstreden. Zij werd geopperd door 
de school van de pub/ie choice en staat bekend als de stelling van de « Leviathan » De 
gemiddelde aanslagvoet van de in Tabel 5 3 opgenomen federale Staten is weliswaar gemiddeld 
lager dan die van de niet-federale Staten en dat geldt zowel voor het totaal van de fiscale en 
sociale heffingen als voor de fiscale ontvangsten sensu stricto De draagwijdte van deze 
vaststelling dient nochtans te worden gerelativeerd de afwijking kan haar verklaring vinden m 
andere variabelen en kan ten onrechte worden toegeschreven aan het onderscheid tussen federale 
en niet-federale Staten; bovendien wordt de omvang van de openbare sector beter uitgedrukt door 
de uitgaven dan door de ontvangsten. 

I 
I 
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De « cross-section »-studies en de actualiseringswerkzaamheden waarvan in hoofdstuk 2 sprake 
is, maken het echter niet mogelijk te besluiten dat er een duidelijk en onbetwistbaar omgekeerd 
verband is tussen de mate van decentralisatie en de omvang van de openbare sector (so) 

Er kan bijgevolg op het internationale vlak geen duidelijk en onbetwistbaar verband worden 
aangetoond tussen het peil van de overheidsantvangsten en de mate van decentralisatie. 

D. De bijzondere opbouw van het Belgische federalisme 

De opbouw van het Belgische federalisme tot uiting gekomen is in de totstandkoming van drie 
Gewesten en van drie Gemeenschappen. Het is nochtans soms moeilijk zomaar de stelling van 
tafel te vegen volgens dewelke de dynamiek die aan de oorsprong ervan lag, gedeeltelijk 
tweepolig zou zijn Maar of deze dynamiek nu twee- of driepolig zou zijn, er volgt een 
institutionele en politieke context uit die fundamenteel verschillend is van die van andere federale 
Staten, zoals Duitsland (16 Länder), Oostenrijk (9 Länder), Zwitserland (26 Kantons en 
Halfkantons) en Spanje (18 Regio's). 

Een andere bijzonderheid van de Belgische institutionele context is de verstrengeling van de 
Gemeenschappen en de Gewesten, zowel op territoriaal vlak als op het vlak van de 
bevoegdheden. Het probleem stelt zich weliswaar minder in Vlaanderen wegens de fusie van de 
overeenkomstige parlementen en regeringen maar het blijft niettemin een eigenaardigheid van het 
Belgische federalisme 

Een ander gevolg van deze toestand is gelegen in de wisselwerkingen tussen de evolutie in de 
schoot van een deelgebied en de evolutie op het vlak van de Federatie Zo onwaarschijnlijk het is 
dat in Zwitserland maatregelen (bijvoorbeeld fiscale) die door een Kanton worden genomen, een 
duidelijke invloed hebben op het vlak van de Confederatie, zo waarschijnlijk is het dat dit soort 
wisselwerking algemeen is in België. 

5.22. De sociaal-economische toestand van de Gewesten 

In de meeste federale Staten zijn er belangrijke verschillen tussen de economische prestaties van 
de verschillende delen van het grondgebied. In de relatief tweepolige context van België krijgen 
de sociaal-economische toestand van de Gewesten en de evolutie van hun prestaties evenwel een 
bijzondere betekenis. 
Zij kunnen worden begrepen aan de hand van verschillende indicatoren • de bruto toegevoegde 
waarde, de belastbare inkomens van de particulieren en van de ondernemingen, de evolutie van de 
arbeidsmarkt en van de vastgoedmarkt 

50 Zie hierboven hoofdstuk 2. afddmg 2.1 
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A. De groei en de verdeling van de regionale toegevoegde waarde 

Tabe/5.4 
Regionale bruto toegevoegde waarde (tegen factorkosten) 

1985 1990 1995 

Brussel-Hoofdstad 15,6% 14,8% 14,2(% 

Vlaanderen 57,4% 59,0% 59,5'% 
Wallonië 26,6% 25,7% 26,1% 

BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen. 

Men stelt gedurende de laatste tien jaar geen sterke herverdeling vast van de toegevoegde waarde 
tussen de verschillende Gewesten. Wel is het aandeel van Vlaanderen met 2, 1 punten gestegen 
tegenover dat van Wallonië (-0,5 punt) en van Brussel-Hoofdstad (-1,4 punt). 

Men kan echter niet ontkennen dat er een verschil in het groeitempo is. Zo bedraagt in Vlaanderen 
de nominale stijging van de toegevoegde waarde jaarlijks gemiddeld 5,4% over de laatste tien 
jaar. Gedurende dezelfde periode bedraagt zij slechts 4,9% in Wallonië en 4,1% in Brussel De 
toestand van Brussel verergert indien men de reële groei van de toegevoegde waarde per inwoner 
beschouwt. 

Er zijn du.•1 beduidende verschillen tussen de stijgingen van de toegevoegde waarde in de 
verschillende Gewesten. Zij kunnen ten minste gedeeltelijk worden verklaard door verschillen 
in investeringsratio '.'1. 

8. De verdeling van de belastbare inkomens van de particulieren 

De verdeling van de belastbare inkomens van de particulieren maakt het eveneens mogelijk de 
sociaal-economische toestand van de verschillende Gewesten in te schatten. Het belastbaar 
inkomen is zeker slechts een onvolmaakte indicator van de draagkracht De beperkingen zijn 
welbekend : er wordt geen rekening gehouden met de financiële inkomsten en de meerwaarden, 
de onroerende inkomsten zijn onderschat, er wordt rekening gehouden met specifiek fiscale 
aftrekposten die de draagkracht niet verminderen (51 ), er is de fiscale fraude, enz.. Het is 
nochtans waarschijnlijk dat zij minder invloed hebben op de relatieve positie van de verschillende 
Gewesten dan op het absolute inkomenspeil of nog op de mate van ongelijkheid. 

51 Het gaat b1jvoorbedd over aftrekken voor giften, de bijkomende aftrek van intresten van hvpothecaire leningen, en tot 
1992 over premies voor levensveuckeringen en stortingen voor penswensparen. Deze aftrekken zijn fiscale uitgaven 



Jaren 

1966 
1969 
1973 
1975 
1979 
1983 
1985 
1987 
1989 
1991 
1993 
1995 

BRON: 
(*) 
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Tabel 5.5 
Relatief gemiddeld belastbaar inkomen van de Gewesten 

(Rijk= 100) 

Vlaanderen Wallonië Brussel 

93 97 138 
96 96 129 
98 96 121 
99 96 117 

100 96 110 
100 98 107 
100 98 107 
10 I 97 105 
JOl 97 103 
JOl 95 JOl 
102 96 99 
102 96 98 

NIS, financiële statistieken, eigen berekeningen. 

Brabant 

n.b. 
125 
120 
119 
112 
109 
109 
110 
109 
108 
109 
109 (*) 

De provincie Brabant werd wedersamengesteld uitgaande van de twee nieuwe provmc1es 
Waals-Brabant en Vlaams-Brabant en van Brussel-Hoofdstad. 

Gedurende de laatste dertig jaar is de relatieve positie van de Gewesten fundamenteel gewijzigd. 
Brussel verarmt in relatieve termen • terwijl in 1966 het gemiddelde inkomen per aangever er 
ruimschoots boven het nationale gemiddelde lag, bevindt het zich 30 jaar later onder dat 
gemiddelde. In dezelfde periode heeft Vlaanderen 10 punten gewonnen terwijl Wallonië stagneert 
Men merkt op dat de relatieve verarming van Brabant ophoudt bij het begin van de jaren 80 
terwijl die van Brussel zich voortzet. Dit geeft aan dat sedertdien de verarming van 
Brussel-Hoofdstad gecompenseerd zou worden - via de vestiging van bepaalde sociale lagen van 
de Brusselse agglomeratie in de rand - door een relatieve verrijking van het geheel gevormd door 
het huidige Waals- Brabant en Vlaams-Brabant. 

Een meer gedesaggregeerd onderzoek bevestigt deze tendensen 
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Grafiek 5.1 
Evolutie van de gemiddelde belastbare inkomens 

1981-91 
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Grafiek 5.1 werd opgesteld door een vergelijking van de belastbare inkomens van 1981 en 
1991 ( 52) Zij toont aan dat de stijgingspercentages van het inkomen in Vlaanderen hoger 
zijn dan in Wallonië. De enige uitzondering op deze Noord-Zuidkloof is de krachtige groei 
van de inkomens in bepaalde gemeenten van de provincie Luxemburg 

De in bijlage 3 opgenomen tabel, die werd opgesteld voor de periode 1985-95, leidt tot 
gelijkaardige conclusies. Als men de arrondissementen rangschikt volgens dalende orde 
van gemiddeld jaarlijks stijgingspercentage van de gemiddelde belastbare inkomens, 
bevinden zich slechts 3 Waalse arrondissementen (Aarlen, Virton, Bastenaken) in de 
« Top 20 » Daarentegen zijn er 8 Waalse arrondissementen in de « Bottom 10 » en sluit 
Brussel-Hoofdstad de rij. 

52 Bron MERENNE e.a. (l 098). 
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De Vlaamse, Waalse en Brusselse gezinnen zijn in feite relatief verschillend verspreid op de as 
van de belastbare inkomens. Zo is het aandeel van Vlaanderen in de inkomens van de 5% 
armsten gelijk aan 55%, maar het bedraagt 61% in het bovenste fractie! (hetzij de 5% rijkste 
gezinnen). Men stelt tevens een vermindering vast van het aandeel van de Brusselse inkomens in 
het centrale en bovenste gedeelte van de verdeling. 

Fractie! 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Totaal 

Tabel 5.6 
Verdeling van het belastbaar inkomen per fractie/ en per Gewest in 1995 

lngekohierde bevolking 

Gewest 
Brussel-Hoofdstad Vlaanderen Wallonië 

13,76°/.l 55,19% 3!,o5<X> 
11,08% 56,06% 32,86% 
12,66(% 52,25% 35,09% 
7,99'% 59,79% 32,22% 

11,88'Yo 56,38% 31.74'% 
7,93% 55,06% 37,01% 
9,40% 58,72% 31,88% 

10,60% 58,02'% 11,38% 
9,61% 56,15% 34,24% 
8,35% 61,20% 30,45% 
8,12% 62,21% 29,67% 
8,89% 59,49% 31,62% 

10,98% 61,43% 27,58% 
7,44% 57,93% 34,63% 
7,28% 62,12% 30,60% 
7,81'% 62,50% 29,68% 
8,30'% 64, 16'Y,, 27,54% 
6,07% 65,66% 28,26'1,, 
7,72% 65,17% 27,11% 
9,81'% 61,80% 28,39'Yo 
8,70% 61,32% 29,98% 

BRON : SDD - Gegevensbank van het model SIRe 

De toestand is nog rijker aan contrast indien men de inkomens van de niet-ingekohierde 
gezinnen erbij betrekt (Tabel 5. 7). Het gaat hoofdzakelijk over gerechtigden op een sociale 
uitkering wier inkomens zodanig zijn dat de verschuldigde belasting het bedrag van de 
belastingverminderingen voor vervangingsinkomens niet overschrijdt 

Het aandeel van de inkomens van Vlaamse gezinnen bedraagt dan bijna 50% in de eerste dne 
fractieten en meer dan 60% in de bovenste fractielen, terwijl dat van de Waalse gezinnen daalt van 
36 tot 28% en dat van de Brusselse gezinnen van 14 tot 9% op de as van de belastbare inkomens. 
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Tabe/5. 7 
Verdeling van het belastbaar inkomen per fractie/ en per Gewest in 1995 

Totale bevolking 

Gewest 
Brussel-Hoofdstad Vlaanderen Wallonië 

13,96% 49,48% 36,56% 
8,70% 58,75% 32,55% 

12,52% 52,32% 35,16% 
12,62% 52,58% 34,80% 
13,92% 54,11% 31,97% 
9,70% 54,13% 36,17% 

10,96% 57,57% 31,47% 
8,93% 54,75'% 36,32'1., 
9,51% 59,42% 31,06% 
9,99% 56,02% 33,99% 
8,98% 60,70% 30,31% 
8,20% 60,37% 31,43% 

10,49'Yo 60,94% 28,57% 
6,86% 60,38% 32,76% 
7,78% 61,75% 30,47% 
7,83% 64,56% 27,61% 
7,37% 64,30% 28,33'% 
9,33% 62,61% 28,05'% 
8,93% 60,77% 30,30% 

BRON · SDD - Gegevensbank van het model SIRe 

C. De belastbare winsten van de vennootschappen 

De fiscale statistieken geven een overzicht van de regionale verdeling van de belastbare grondslag 
Deze verdeling is evenwel ten zeerste afhankelijk van de lokalisatie van de maatschappelijke zetels 
die geconcentreerd zijn te Brussel of in de naaste omtrek, gelegen in het Vlaamse Gewest 

Deze regionale verdeling mag dus geenszins worden geïnterpreteerd als een indicator van de 
overeenkomstige economische activiteit Daarvoor zou men moeten beschikken over een 
verdeling van de belastbare grondslag op basis van de exploitatievestigingen Deze gegevens 
bestaan nochtans niet omdat de exploitatievestigingen geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid 
bezitten 
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Tabel 5.8 
Regionale verdeling van de belastbare grondslag 

Aanslagjaar 1994, toestand op 31.12.1996 

Vlaanderen Wallonië 

Resultaat« le bewerking» 37,7% 10,8% 
waarvan positief 41,0% 12,8% 
waarvan negatief 51,0% l8,8(Yo 
Vrijgestelde dividenden 45,2% 19,5% 
Vrijstellingen wegens overeenkomsten 8,6%, 8,7% 
Niet -belastbare elementen 48,8%, 7,5% 
DBI 23,6% 10,9% 
Vroegere verliezen 43,5% 19,0% 
Investeringsaftrek 53,4% 14,6%, 
Belastbare winst onder het normale stelsel 49,1 o;;, 14,7% 

Belastbaar totaal 47,5'% 14,6% 
BRON : Admmtstratie van de Directe Bclastmgen, etgen berekeningen. 

Brussel 

51 ,S'Yo 
46,3% 
30,2% 
35,3% 
82,7% 
43,7% 
65,5% 
37,5% 
31,9% 
36,2% 

37,9% 

De vergelijking van de regionale verdeling van de winsten met die van de toegevoegde waarde 
(zie hierboven Tabel 5.1) geeft een beeld van de vertekening die wordt ingevoerd door de 
toewijzing van de belastbare winsten aan de maatschappelijke zeteL Terwijl het aandeel van de 
bruto toegevoegde waarde dat in Brussel gelokaliseerd is 13,0% bedraagt, is dat van de winsten 
«Ie bewerking» (53) gelijk aan 51,5% Omgekeerd is het aandeel van Vlaanderen gelijk aan 
37,7% terwijl er 58% van de bruto toegevoegde waarde wordt voortgebracht 

Dezelfde vertekening vindt men bij de regionale verdeling van de aftrekken : 82,7% van de 
vrijgestelde winsten in uitvoering van internationale overeenkomsten tot vermijding van dubbele 
belasting worden teruggevonden in Brussel en dat is ook het geval voor 65,5% van de OBI. Men 
kan terloops het geringe aandeel van Wallonië noteren in de « niet-belastbare elementen», welke 
de vrijgestelde winsten van de coördinatiecentra bevatten. 

In feite bestaat het voornaamste belang van Tabel 5.8 erin dat zij een element van «aanwijzing 
door het absurde » verstrekt; de verschillen tussen de regionale verdeling van de belastbare winst 
en die van de toegevoegde waarde zijn dermate groot dat de vertekening die wordt mgevoerd 
door het onderscheid tussen maatschappelijke zetel en exploitatievestiging zeker het verschil 
overtreft dat zou kunnen worden toegeschreven aan verschillen in rendabiliteitsratio. In een 
dergelijke context kan een eventuele regionalisatie van de vennootschapsbelasting of van bepaalde 
elementen ervan (bijvoorbeeld belastingvrijstellingen voor bijkomend personeel of ook de 
investeringsaftrek) slechts afdoende zijn indien de winsten en alle vrijstellingen en aftrekken 
kunnen worden gelokaliseerd bij de exploitatievestiging. 

53 Namelijk dat van de gereserveerde en uitgekeerde winsten en van de verworpen llltgaven, met inbegrip van de 
vem10otschapsbelasting. Het boekhoudkundig begrip dat er het dichtst bij aanleunt, is dat van het globaal resultaat 
vóór belasting. 
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D. De vastgoedmarkt 

De evolutie van de vastgoedmarkt werd door de Afdeling onderzocht in het kader van haar 
werkzaamheden omtrent de onroerende fiscaliteit (54). Daaruit bleek onder andere dat er een 
grote geografische ongelijkheid is in de evolutie van de gemiddelde verkoopprijzen van 
woonhuizen en appartementen over de periode 1985-1995. 

Zo stelde de vergelijking van de gemiddelde verkoopprijsstijging in elk arrondissement met het 
overeenkomstige nationale gemiddelde de volgende bijzonderheden in het licht. 

Voor de woonhuizen zijn er de meest beduidende stijgingen in de provincies Antwerpen, 
Brabant, Oost-Vlaanderen en in Aarlen. De vastgoedmarkt was daarentegen veel minder 
opwaarts gericht in de provincies Henegouwen, Luik en West-Vlaanderen. 

Wat de appartementen betreft, worden belangrijke stijgingen eveneens vastgesteld in de 
provincies Antwerpen en Brabant De sterke variaties die genoteerd werden in sommige 
plattelandsarrondissementen moeten gerelativeerd worden, gezien het kleine aantal 
transacties dat er verricht werd. Zoals dat het geval is voor woonhuizen, schijnt ook hier 
de vastgoedmarkt gedeprimeerd te zijn in de provincies Henegouwen, Luik en 
West-Vlaanderen. Zowel bijzonder scherpe stijgingen als dalingen zijn aan weerskanten 
van de taalgrens gelokaliseerd. 

De in Tabel 5 9 verzamelde indicatoren bevestigen dat de spreiding zowel van intraregionale als 
van interregionale aard is, afgezien van het speciale geval van BrusseL 

Tahe/5.9 
Evolutie van de verkoopprijzen 1985-95 

Woonhuizen 

Rijk Vlaanderen 

Gemiddelde stijging +88%, +86% 
hetzij jaarlijks +6,5'Yo +6,4% 
Standaardafwijking van % stijging 0,18 0,16 
Variatiecoëfficiënt van de '% stijging 0,10 0,08 
BRON : NIS, Fmanciële statistieken, eigen berekemngen 

Wallonië Brussel 

+86'% +143% 
+6,4% 9J'X, 

0,16 n.b. 
0,09 n.b. 

In deze periode van 10 jaar is de verkoopprijs van de woonhuizen aldus gestegen met gemiddeld 
88% in het Rijk en met 86% in Vlaanderen en Wallonië, wat neerkomt op jaarlijkse gemiddelde 
stijgingen van respectievelijk 6,5 en 6,4% Brussel onderscheidt zich door een veel sterkere 
toename van de verkoopprijzen • 9,3% als jaarlijks gemiddelde en 143% over 10 jaar 

De standaardafwijking die de spreiding van de evolutie van de verkoopprijzen meet tussen de 
verschillende arrondissementen, heeft in de twee voornaamste Gewesten gelijkaardige waarden als 
voor het Rijk 

54 Zie HOGE RAAD VAN FINANCIËN ( 1997), pp 10-26. 
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Tabe/5.10 
Evolutie van de verkoopprijzen 1985-95 

Appartementen 

Rijk Vlaanderen 

Gemiddelde stijging 2,73 L82 
hetzij jaarlijks 10,6'X, 6,2'% 
Standaardafwijking van het stijgings-'Yo 6,08 0,35 
Variaticcoëfficiënt van het stijgings-% 2,23 0,19 

BRON : NIS. Financiële statistieken. eigen berekeningen. 

Wallonië Brussel 

3,82 1,97 
14,3% 7,0% 
8,91 n.b. 
2,33 n.b. 

De toestand is verschillend voor de markt van de appartementen die eerder de evolutie van de 
vastgoedmarkt weerspiegelt in stedelijk gebied. De stijging van de verkoopprijzen is veel sterker 
en veel meer verspreid in Wallonië dan in Vlaanderen. Deze markt zou dus de subregionale 
bijzonderheden veel duidelijker tot uiting brengen dan de markt van de woonhuizen. 

De evolutie van de vastgoelimarkten over lie periolie 1985-95 is zeer verschilleml naargelang 
van de arrondissementen. Het blijkt tlat deze spreiding van de evolutie van de verkoopprijzen 
primeert op een regionale kloof, afgezien van de specifieke toestand van Brussel-Hoofdstatl 
De intraregionale spreiliing van het stijgingspercentage van de verkoopprijzen is gelijkwaardig 
met die van het Rijk voor de markt van lie woonhuizen en op de markt van de appartementen 
onlierscheidt Wallonië zich door sterke intraregionale verschillen. 

E. De arbeidsmarkt 

De Belgische arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een structureel onevenwicht De 
werkloosheidsgraad is hoog en het aandeel van de langdurige werkloosheid is in België groter dan 
in andere Europese landen. Deze bijzonderheid van België werd op grondige wijze onderzocht in 
vroegere verslagen van de Raad (ss) zonder dat evenwel de regionale of zelfs subregionale 
kenmerken werden behandeld. Het is vanzelfsprekend in het kader van dit Verslag niet mogelijk 
op het regionale vlak een even uitgewerkte analyse uit te voeren. 

Men zal zich dus beperken tot enkele samenvattende indicatoren over de toestand op de 
arbeidsmarkt in elk Gewest 

Er worden weinig regionale bijzonderheden vastgesteld bij de activiteitsgraad er is slechts 
een verschil van één punt tussen Brussel en Wallonië enerzijds en Vlaanderen anderzijds 
Brussel wordt nochtans gekenmerkt door de hoogste vrouwelijke en de laagste mannelijke 
activiteitsgraad. 

De samenstelling van de werkgelegenheid is verschillend naar gelang van de Gewesten : de 
werkgelegenheid is in grotere mate vrouwelijk in Brussel en in Wallonië dan in Vlaanderen 
en het aandeel van de arbeid die niet in loondienst wordt verricht, is lager in Brussel Het 
duidelijkste kenmerk is het lagere aandeel van de werkgelegenheid in loondienst bij de 
openbare sector in Vlaanderen en in samenhang daarmee het grotere aandeel van de 
werkgelegenheid in de privé-sector 

SS Zie HOGE RAAD VAN FINANCIËN (1995b). 
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De werkloosheidsgraad van Vlaanderen is aanzienlijk lager dan die van de andere twee 
Gewesten. 

Activiteitsgraad 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 

Werkloosheidsgraad 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 

Tabe/5.11 
Activiteits- en werkloosheidsgraad 

Toestand op 30.06.1996 

Vlaanderen 

60,5% 
43,7% 
51,9% 

6,3% 
13,3% 
9,3% 

BRON : Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 

Tabel 5.12 

Wallonië 

59,8% 
43,0'X, 
50,9% 

13,5% 
21,9% 
17,2% 

Samenstelling van de werkgelegenheid in de verschillende Gewesten 
Toestand op 30 juni 1996 

Vlaanderen Wallonië 

Afannen 60% 58% 
Niet m loondienst l2'Yo 13% 
In loondienst, privé-sector 37% 29% 
In loondienst, openbare sector ll% 15% 

Vrouwen .JO% -+2% 
Niet in loondienst 8% 8% 
In loondienst, privé-sector 23% 10% 
In loondienst, openbare sector 10% 15% 

Afannen en vrouwen 
Niet in loondienst 19% 21% 
In loondienst, privé-sector 60% 49% 
In loondienst, openbare sector 21% 30% 

BRON : Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid 

Brussel 

57,0% 
45,5% 
50,8% 

18,1% 
19,0% 
18,5% 

Brussel 

5-J% 
8'1,, 

28% 
lR'% 

.J6% 
5% 

25% 
15% 

l3'Yó 
53% 
33% 

Grafiek 5. 2 vult deze statistische vaststelling aan en beschrijft de evolutie van de 
werkloosheidsgraad van de drie Gewesten over de periode 1981-1996 Het blijkt duidelijk dat het 
verschil tussen het Vlaamse Gewest en de twee andere Gewesten in de tijd vergroot is 
Zo is de werkloosheidsgraad van Vlaanderen stabiel over de periode 1981-86, terwijl hij stijgt met 
3,5 punten in Brussel en met 3 punten in Wallonië. Tijdens de periode van hoogconjunctuur die de 
jaren 1986-90 kenmerkte, is de daling van de werkloosheid het sterkst in Vlaanderen 
( -3,5 punten), tegen + 1,8 punt in Wallonië en -3,1 punten in Brussel. De betere prestatie van 
Vlaanderen zet zich voort in de periode 1990-95, waar de stijging van de werkloosheidsgraad 
duidelijk zwakker is dan in de twee andere Gewesten 
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Grafiek 5.2 

Werkloosheidsgraad 
Per Gewest, 1981·96 
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Deze verschillende evoluties tonen de verschillende aard van de werkloosheid aan het aandeel 
van de conjuncturele werkloosheid zou in Vlaanderen groter zijn dan in Wallonië en omgekeerd 
zou de werkloosheid in Wallonië eerder van structurele aard zijn. 

Men kan opwerpen dat de in grafiek 5.2 beschreven evoluties beïnvloed zijn door wijzigingen in 
de wetgeving. De belangrijkste wijziging betreft de oudere werklozen, die vanaf 1984 niet meer in 
de werkloosheidsgraad worden opgenomen. Indien weliswaar de wetswijzigingen sterk het profiel 
in de tijd beinvloeden, hebben zij echter minder invloed op de relatieve positie van Vlaanderen en 
Wallonië. 
Zo had op 30 juni 1996 het geheel van maatregelen die de terugtrekking uit het beroepsleven met 
zich meebrachten, betrekking op 7,7% van de in Vlaanderen tewerkgestelde actieve bevolking en 
op 7, 1% in Wallonië Van dit aantal personen is het aandeel van de oudere werklozen iets hoger 
in Wallonië (33,0% tegen 30,2% in Vlaanderen). De terugtrekking uit het beroepsleven is relatief 
lager in Brussel. 
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Tabel5.13 
Maatregelen tot terugtrekking uit het beroepsleven 

Toestand op 30.06.1996 

Vlaanderen Wallonië Brussel Vlaanderen Wallonië 
aantal % van het totaal 

Oudere werklozen 57.390 28.665 9.047 30,2% 33,0% 
Onderbreking van werkloosheid 12.087 3.771 323 6,4% 4,3% 
Voltijdse loopbaanonderbreking 13.573 5.784 1.004 7,1% 6,7<Yo 
Deeltijdse loopbaanonderbreking 19.805 9.671 1.168 10,4% 11,1% 
Brugpensioen 87.113 38.871 7.666 46,0% 44,9% 
Totaal « Terugtrekkingen » 189.968 86.762 19.208 
% terugtr. tewerkgestelde bevolk. 7,7°/o 7,l'X, 5,8% 

BRON· Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 

Brussel 

47,1% 
1,7<% 
5,2(% 
6,1%, 

40,0% 

In een recente studie betreffende het onderzoek van de regionale verschillen in Europa stellen 
MONFORT en WUNSCH ( 1998) dat Spanje, Italië en België meer dan andere Europese landen 
worden gekenmerkt door een beduidend negatief verband tussen inkomen (56) en werkloosheid 
op infranationaal vlak. Een dergelijk verband, dat door de auteurs werd gelegd op het niveau van 
de provincies, is een indicator van economische dualiteit. 

Deze economische dualiteit gaat samen met andere factoren die de aanzet tot een proces van 
herstel van het evenwicht bemoeilijken : de mobiliteit van de actieve bevolking tussen de 
Gewesten is gering, zowel wat de migraties als wat het pendelverkeer betreft (57), het proces van 
loononderhandelingen stelt zich samen op drie niveaus waarvan de eerste twee supraregionaal 
zijn. Het is dus slechts op het derde niveau van het loononderhandelingsproces - dat van het 
bedrijf- mogelijk rekening te houden met de verschillende toestand van de arbeidsmarkt in de 
verschillende delen van het grondgebied. Hoe lager het aandeel van het derde niveau in de 
toegestane marge van loonstijgingen zal zijn, hoe geringer de mogelijkheden zullen zijn om de 
kosten van de arbeid aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden van de arbeidsmarkt 

De uiteenlopende groei van de regionale toegevoegtie waarde die hierboven aangehaald wertl, 
wordt dus versterkt door relatief verschillende evoluties van de werkloosheid!lgraatl De 
geringe mobiliteit van de actieve bevolking draagt bij tot de compartimentering van tie 
arbeidsmarkt tenvijl de loonvormingsmechanismen de aanpassingsmogelijkheden verstarren, 
zowel via de hoeveelhelfen als de prijzen. 

56 Het inkomen wordt gemeten door het BBP per capita 
57 Zie hieronder. 
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5.23. De betrekkingen tussen de Gewesten 

A. De migraties : een indicator van de mobiliteit van de bevolking 

De samenbrenging van de gegevens van de volkstelling van 1991 met de gegevens van het 
Rijksregister heeft het mogelijk gemaakt bepaalde oorspronkelijke analyses uit te voeren 
aangaande de migraties en de standvastigheid van de bevolking (58). Deze studie levert zeer 
interessante informatie op, zowel over de huidige toestand als over de evoluties op lange termijn. 

Tabel5.14 
De Belgische bevolking tussen 1986 en 1991: standvastigenen migrerenden 

Aantal %, van het totaal 

Bevolking van minstens 5 jaar oud 9.374.057 lOO,O'X, 
standvastig 6.434.695 68,6% 
migrcrend 2.939.356 31,4%, 

waarvan 
internationaal migrerend 202.127 2,2% 
interregionaal migrercnd 185.165 2,0% 
interarrondissementaal migrerend 377.296 4,0% 
intercommunaal migrerend 648.656 6,9% 
intracommunaal migrerend 1.526.112 l6,3'Yo 

BRON: POULAIN ( 1998). 

Als migrerend worden diegenen beschouwd die van woonplaats zijn veranderd in de periode 
1986-1991 Zij vertegenwoordigen 31,4% van de bevolking die minstens 5 jaar oud is. Het 
relatieve aandeel van de verschillende categorieën van migrerenden is echter het belangrijkste wat 
uit deze statische vaststelling kan worden afgeleid Deze migraties zijn voor meer dan de helft 
intracommunaal en het aantal interregionaal migrerenden is kleiner dan dat van de internationaal 
migrerenden. Over een periode van 5 jaar is slechts 2% van de bevolking verhuisd van het ene 
Gewest naar het andere. 

De resultaten op lange termijn zijn ook leerrijk. 

Grafiek 5. 3 beschrijft de evolutie van de invloed van de afstand op de mobiliteit Een 
negatieve waarde van de indicator betekent dat de afstand de migraties afremt Men leidt 
eruit af dat de invloed van deze remmende factor zich in de tijd scherper aftekent de 
migraties vinden over steeds kortere afstanden plaats en de afstand remt heden sterker de 
mobiliteit af dan dertig of veertig jaar geleden 

Grafiek 5 4 beschrijft de evolutie van het « slagboomeffect » dat de taalgrens vormt ten 
aanzien van de migratiestromen tussen Vlaanderen en Wallonië (en dus met uitsluiting van 
de stromen die Brussel betreffen). Het slagboomeffect van de taalgrens neemt duidelijk toe 
in de tijd 

58 cf POULAIN (1998) 
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Grafiek 5.3. 
De impact van de afstand op de mobiliteit 
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Interpretatie van de grafiek : hoe negatiever de indicator op de vcrticale as is. hoc groter het remmend effect 1s dat 
een gegeven afstand uitoefent op de mobiliteit. 

Grafiek 5.4. 
Evolutie van het slagboomeffect van de taalgrens op de mobiliteit 
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Interpretatie van de grafiek : hoc positiever de indicator op de \'Crticalc as is. hoe groter het specifiek 
slagboomeffect van de taalgrens is. 
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Migraties :De rol van de afstand en het slagboomeffect 
De inbreng van gravitatiemodellen 

Gravitatiemodellen maken het mogelijk het effect te evalueren van de aj~·tand op de migratiestromen. De 
migratiestroom .\!ij tussen twee zones i en j is afhankelijk van een constante (K), van de bevolking van de 
betrokken zones (Pi, Pj) en van de afstand dij 

Mij= K.Pi.Pj.di)Jl 

waar de parameter J3 een negatieve waarde aanneemt en die waarde des te negatiever is naarmate het remmend 
effect dat door een gegeven aj~·tand wordt veroorzaakt, sterker is. 

Het slagboomeffect dat door de taalgrens wordt gevormd. wordt gefimnaliseerd door de vergelijking als volgt aan 
te vullen 

waar ei) een zuiver binaire eenheid is die gelijk is aan 1 indien de zones i en j tot hetzeljde taalgebied behoren en 
gelijk is aan 0 in het andere geval. 

De statische vaststelling die wordt gemaakt in Tabel 5.14 is dus het eindpunt van een proces 
waardoor de Belgen steeds minder ver van hun oorspronkelijke woonplaats verhuizen en waarbij 
het slagboomeffect van de taalgrens steeds sterker wordt 

B. Werkplaats, woonplaats 

De interregionale mobiliteit van de bevolking kan ook worden beoordeeld op basis van het 
dagelijkse pendelverkeer tussen de woonplaats en de werkplaats. 

Tahe/5.15 
Het dagelijkse pendelverkeer 

Vlaanderen Wallonië Brussel 
1. Van de woonplaats naar de werkplaats 

Vlaanderen 89%, l'X, lO'X, 
Wallonië 2'Yo 86% 12% 
Brussel 8% 3% 89% 

2. Van de werkplaats naar de woonplaats 
Vlaanderen 98% 1% 1% 
Wallonië 2'% 97% 1% 
Brussel 39% 18% -l3'Yo 

BRON: NIS, Volkstelling van 1991. 

Welk Gewest men ook beschouwt, meer dan 85% van de actieven die er wonen werken in 
hetzelfde Gewest Het aandeel van de actieven dat woont in Wallonië en werkt in Vlaanderen (of 
omgekeerd) is zeer laag. 

Het andere in het oog springende feit dat uit Tabel 5 15 blijkt, is de aantrekkelijkheid van het 
tewerkstellingsgebied van Brussel : de personen die er werken, komen voor het merendeel uit 
Vlaanderen en Wallonië 
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Dit eerste onderzoek van de dagelijkse mobiliteit tussen woonplaats en werkplaats bevestigt dus 
de sterke hinderpaal die wordt gevormd door de taalgrens. 

Een nauwkeuriger onderzoek werd uitgevoerd op het vlak van de gemeenten die het dichtst tegen 
de taalgrens liggen. Het blijkt dan dat de arbeidsplaatsen die er worden bezet door werknemers 
die er niet wonen in zeer aanzienlijke mate bezet worden door personen die uit hetzelfde 
taalgebied komen. 

Tabel 5.16 
Het pendelverkeer woonplaats-werkplaats langsheen de taalgrens 

Tewerkstcllingsgebied Aandeel van actieve personen die wonen 
in de gemeente 

I 
in de aangrenzende gemeenten 

zelfde Gewest \ ander Gewest 
en werken in het tewerkstellingsgebied 

Moeskroen 79'X, 21%, 4% 
Borgworm 41% 14'Yo 2% 
Hannuit 45% 6% 1% 
Kortrijk 62'Yo 20% 3% 
Halle 37% 7% 3%, 
Tongeren 57% 8%, 1% 
Tienen 52% 15% 6% 

BRON · NIS, Volkstelling \'an 199 L Eigen berekeningen 

Zo werken 79% van de actieve personen die in Moeskroen wonen in deze gemeente. 21% van de 
actieve personen die in de aangrenzende gemeenten van het Waalse Gewest wonen, werken in 
Moeskroen, maar dit percentage bedraagt slechts 4% voor de actieven die in de aangrenzende 
gemeenten van het Vlaamse Gewest wonen. 

Wat Tienen betreft, werken er 52% van de actieven die er wonen. Het aandeel van de actieven die 
wonen in de aangrenzende Vlaamse gemeenten en die in Tienen werken bedraagt 15%, maar dat 
is slechts 6% voor de actieven die wonen in de aangrenzende Waalse gemeenten 

C. Maatschappelijke zetels en exploitatievestigingen van de ondernemingen 

De beschikbare statistieken maken het niet mogelijk een volledig zicht te krijgen op de verdeling 
van de exploitatievestigingen van de ondernemingen. Men kan nochtans dit probleem op een 
onrechtstreekse wijze benaderen als men de vergelijking maakt van de regionale verdeling van de 
toegevoegde waarde, die wordt berekend op basis van de exploitatievestigingen, met die van de 
maatschappelijke winsten, die worden opgetekend op de maatschappelijke zetel. 

Uit de vergelijking van Tabel 54 met Tabel 5.8 blijkt dat de lokalisatie van de 
exploitatievestigingen grondig moet verschillen van die van de maatschappelijke zetels De 
belastbare grondslagen of andere economische variabelen die te identificeren zijn op bas1s van de 
maatschappelijke zetels zijn dus geenszins representatief voor de lokalisatie van de 
overeenkomstige activiteiten. 
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D. Het goederenvervoer tussen Gewesten 

Het goederenvervoer is een aanduiding van de intensiteit van de economische betrekkingen tussen 
de Gewesten. De goederenstromen tussen de Belgische Gewesten worden gedetailleerd 
weergegeven in Tabel 5.17. 

Gewest van aankomst 

Gewest van vertrek 
Vlaanderen 
Wallonië 
Brussel 

Gewest van vertrek 
Vlaanderen 
Wallonië 
Brussel 

Tabe/5.17 
Goederenvervoerstromen in België (1991) 
Verdeling volgens Gewest van aankomst 

Vlaanderen Wallonië 
l. Vervoer over de weg 

88% 9%, 
26% 72% 
38% 24% 

2. Vcrvoer over het Sp()Or 

30'Yo 67% 
25% 74% 
25'% 61'% 

BRON. EUROST AT, Statistisch Jaarboek« Regio's» 

Brussel 

3% 
2'% 

37'% 

3% 
!'% 

14'Yo 

De interregionale goederenstromen zijn onmiskenbaar belangrijker dan de migraties van personen 
en het dagelijkse pendelverkeer. Zo heeft een kwart van het goederenvervoer dat Wallonië 
verlaat, Vlaanderen als bestemming, zowel wat het vervoer over de weg als over het spoor betreft 
en twee derde van het vervoer over het spoor dat uit Vlaanderen vertrekt, heeft Wallonië als 
bestemming. 

5.24. Samenvatting 

België is een kleine open economie met een hoge schuldgraad en een eveneens hoge fiscale druk. 
Noch de voortzetting van de schuldafbouw, noch de fiscale autonomie vereisen echter 
automatisch een verdeling van de schuld. Evenwel vereist een correcte toewijzing van de 
budgettaire lasten aan de verschillende entiteiten van de federale Staat het behoud en zelfs de 
versterking van expliciete mechanismen opdat al deze entiteiten daadwerkelijk zouden bijdragen 
tot de sanering van een deel van deze schuld. 
De contrasten tussen de drie Gewesten zijn talrijk en het niet te verwaarlozen belang van de 
subregionale realiteiten belet niet dat er zich een beeld aftekent van een Vlaanderen dat globaal 
genomen in een betere toestand verkeert dan Wallonië, terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
alle kenmerken heeft van een tewerkstellingsgebied waarvan het hinterland ruimschoots het 
grondgebied overtreft dat onder de rechtsmacht van de gewestelijke overheden valt ( cf 
bijvoorbeeld de uittocht van sommige Brusselse sociale lagen naar de rand) 
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De betrekkingen tussen de Gewesten worden zowel gekenmerkt door een sterke wederzijdse 
vervlechting (pendelverkeer naar Brussel, verdeling van de exploitatievestigingen en de 
maatschappelijke zetels, goederenstromen) als ook door de standvastigheid van de bevolking en 
een slagboomeffect van de taalgrens tussen Vlaanderen en Wallonië. 
In een dergelijke context is het belangrijk dat de verschillende markten zich kunnen aanpassen aan 
de plaatselijke toestanden. Indien dat voor de vastgoedmarkt wel degelijk het geval is, dan geldt 
dat niet helemaal voor de arbeidsmarkt 

5.3. De bevoegdheidsverdeling inzake economisch en fiscaal beleid 
tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen en de 
Gewesten 

5.31. De huidige bevoegdheidsverdeling in het licht van de theorie van het 
budgettaire federalisme 

In de huidige stand van het Belgische federalisme zijn de bevoegdheden van allocatieve aard en de 
instrumenten die verband houden met de stimulerende functie verdeeld tussen de verschillende 
beleidsniveaus maar de Federale Overheid blijft de voorrang hebben voor de bevoegdheden die 
verband houden met de herverdelings- en stabilisatiefunctie. 

A. De allocatieve bevoegdheden 

De huidige bevoegdheidsverdeling bestaat in een verdeling van de bevoegdheden van allocatieve 
aard tussen de Federale Overheid, de deelgebieden en de lokale overheden. Laatstgenoemde 
kunnen in hoge mate zelf hun taken bepalen, maar deze autonomie heeft als tegengewicht het 
toezicht dat door de gewestelijke overheden wordt uitgeoefend. De bevoegdheidsverdeling tussen 
Federale Overheid, Gemeenschappen en Gewesten is op een veel striktere wijze geregeld 

Er dient vooreerst aan te worden herinnerd dat de « hoeksteen » nog steeds bij de Federale 
Overheid ligt : op dit beleidsniveau voeren de financieringswetten de verdeling uit van de 
enveloppes die de financiële autonomie van de Gewesten verzekeren, en op die manier de 
arbitrage tussen, bijvoorbeeld, justitie (federaal), onderwijs (Gemeenschappen) en 
wegeninfrastructuur (Gewesten). 
Dit belet nochtans niet dat de Gewesten financieel autonoom zijn en dat het beginsel van 
de algemeenheid van de begroting voor alle beleidsniveaus geldt het is niet omdat een 
Gemeenschap of een Gewest een bepaald bedrag ontvangt als dotatie voor de uitoefening 
van een bepaalde bevoegdheid dat deze Gemeenschap of dit Gewest niet meer of minder 
mag besteden voor de uitoefening van die bevoegdheid. De fusie van gewest- en 
gemeenschapsregeringen verruimt het gebied van mogelijke herschikkingen en 
samenwerkingsakkoorden of procedures van delegatie van bevoegdheden maken het 
eveneens mogelijk herschikkingen uit te voeren tussen bevoegdheden die onder 
verschillende deelgebieden vallen. 
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Bovendien kan een beroep worden gedaan op belastingen of op leningen, volgens 
verschillende gradaties naargelang het deelgebied een Gemeenschap of een Gewest is (59), 

zelfs indien deze mogelijkheid omschreven of beperkt is. Zelfs indien de algemene opzet 
van het stelsel op federaal vlak wordt bepaald, kunnen de deelgebieden dus in zekere mate 
correcties aanbrengen aan de verdeling van de middelen die vervat is in de 
financieringswet van de Gemeenschappen en de Gewesten. 

De autoriteitsfuncties (landsverdediging, justitie, ordehandhaving) blijven, zoals m het 
merendeel van de federale Staten, gecentraliseerde bevoegdheden (60). 

Evenzo blijven een belangrijk deel van de totstandkoming van normen, de 
controlemechanismen of de kaderwetgeving inzake prijzen en het inkomensbeleid federale 
bevoegdheden, behalve voor het gedeelte ervan dat aan de Europese Unie werd 
overgedragen of waarover zij de controle heeft 
Zo blijven de controle van de huurprijzen, de regels van toegang tot het beroep, de 
wetgeving op de handelspraktijken en op de bescherming van de consument federaal. Het 
concurrentiebeleid valt nochtans in aanzienlijke mate onder de bevoegdheid van de 
Europese Unie, die ook de normen vastlegt waaraan goederen en diensten die op de markt 
worden gebracht, moeten beantwoorden om tot het vrije verkeer toegelaten te worden. 

De bevoegdheden die aan de Gemeenschappen en Gewesten zijn toegewezen, zijn in 
hoofdzaak van allocatieve aard : het gaat over de productie van « goederen onder 
toezicht » zoals onderwijs, cultuur en sociale diensten door de Gemeenschappen, of nog 
over de productie door de Gewesten van publieke goederen, zoals de infrastructuur, het 
vervoer, de ruimtelijke ordening, de huisvesting, de waterbedeling, de milieubescherming, 
enz ... De Gewesten hebben overigens bepaalde bevoegdheden inzake economisch beleid 
(tewerkstellingssubsidies, investeringssubsidies, uitvoersubsidies en bevoegdheden van 
vertegenwoordiging inzake buitenlandse handel, steun aan onderzoek en ontwikkeling) 

8. De herverdelingsfunctie 

De twee grote dragers van de herverdelingsfunctie zijn voor het wezenlijke deel federale 
bevoegdheden gebleven; dat is zo voor de Sociale Zekerheid maar ook voor de personenbelasting. 
Samen verzekeren deze twee heffingen immers het voornaamste deel van het globale 
herverdelende effect, zowel in horizontale als in verticale zin, van het stelsel van heffingen en 
overdrachten. 

Het is dus op het federale niveau dat de verticale herverdeling wordt georganiseerd, door de 
progressiviteit van de personenbelasting alsook door het gecombineerde effect van de begrenzing 
van de sociale uitkeringen en de afschaffing van de loongrenzen voor de overeenkomstige 
bijdragen. Het verlaagde BTW-tarief dat waarschijnlijk een van de belangrijkste ondersteunende 
instrumenten van verticale herverdeling vormt, is eveneens een federale bevoegdheid gebleven, 
alhoewel die in dit geval onder Europees toezicht staat 

Op het federale vlak wordt ook de horizontale herverdeling georganiseerd : de herverdeling die de 
Sociale Zekerheid uitvoert van actieven naar niet-actieven en van gezonden naar zieken, maar ook 
de herverdeling die de gezinsdimensie van de belastingen uitvoert 

59 Zie hierboven Hoofdstuk I 
60 Met uitzondering van de gemeentepolitie. 



107 

De instrumenten waarover de Gemeenschappen en Gewesten beschikken, zijn voor het merendeel 
geen instrumenten van herverdeling • dit spreekt vanzelf voor de belastingen op spelen en 
weddenschappen en de openingsbelasting op de drankslijterijen en het geringe herverdelende 
vermogen van de onroerende voorheffing werd onderstreept in het V erslag over de onroerende 
fiscaliteit. De mogelijkheden om inzake deze belasting enig herverdelend accent te leggen zijn 
verdeeld tussen de Gewesten (vermindering voor bescheiden woningen en voor gezinslasten) en 
de federale wetgever (tarief van de OVvoor sociale woningen). 

Uiteindelijk kan vrijwel alleen op het gebied van de successierechten een regionaal accent worden 
gelegd in het kader van de herverdelingsfunctie. 

De tweede uitzondering op de voorrang van de Federale Overheid inzake het voeren van een 
herverdelingsbeleid ligt in de overdrachten aan de gezinnen buiten het stelsel van Sociale 
Zekerheid om • studiebeurzen, bouwpremies, renovatiepremies, enz .... Het gaat hier echter over 
instrumenten die op de grens liggen van het allocatief beleid en het herverdelingsbeleid. Het feit 
dat het bestaansminimum - dat op zichzelf zuiver herverdelend is - een federale bevoegdheid is, 
houdt een bijkomend element in voor de voorrang van dit beleidsniveau inzake herverdeling ( 61) 

C. De stabilisatiefunctie 

In het huidige stelsel van financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, ZIJn hun 
ontvangsten relatief beschermd tegen conjuncturele schommelingen Weliswaar hebben de 
Sint-Michielsakkoorden een verband gelegd tussen de aan de deelgebieden toegewezen PB en het 
BBP. Dat verband zal nochtans slechts volledig worden in het definitieve stelsel In het 
overgangsstelsel verminderen de versterking ervan en de waarborg op een 
minimumstijgingspercentage ( 62) gevoelig het cyclische karakter van deze band De binding met 
de inflatie mag evenmin worden geïnterpreteerd als een binding met de economische cycli vermits 
prijsstabiliteit een doelstelling van structurele aard is. 

De verantwoordelijkheden voor de andere dimensies van de stabilisatiefunctie ziJn eerder 
verdeeld. 

De Federale Overheid draagt het effect van conjunctuurschommelingen op de 
overheidsantvangsten en -uitgaven en de beslissing om de automatische stabilisatoren al 
dan niet te laten spelen komt bijgevolg aan haar toe. Van deze bevoegdheid werd 
weliswaar slechts weinig gebruik gemaakt omdat België de facto een eerder procyclische 
timing van begratingssanering heeft gevolgd (sanering bij laagconjunctuur, verzachting of 
relatieve vrijgevigheid bij hoogconjunctuur) Het stabiliteitspact zal het nochtans mogelijk 
maken dat men in de toekomst de automatische stabilisatoren laat spelen en de 
economische beleidsvoering in het kader van de Monetaire Unie zou dat in bepaalde 
voorkomende gevallen (63) zelfs wenselijk maken 

6 I De toepassing van het minnnununkomen is een bevoegdheid van de Jo kak overheden die de budgettaire lasten ervan 
delen met de Federale Overheid. Laatstgenoemde blijft echter de wetgever 

62 De Sint-Miebielsakkoorden voorLien in een « minmmm gegarandeerd resultaat >> md1en het rekenkundig gemiddelde 
van de Jaarlijkse reële stijging van het BNP in de loop van de periode 1993-2004 nunder dan 2% bedraagt, worden de 
toewijzingen voor hd Jaar 2005 herberekend op bas1s van een unifonne reële stijging van 2%. De eventuele 
herziening in opwaartse zin wordt nochtans beperkt tot 0,25% van de oorspronkelijk voor 2004 vastgelegde 
toewijzingen. Zie SPINNOY (I 998 ). 

63 Zie hieromtrent BOGAERT c.a. (I 998). 
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De huidige bevoegdheidsverdeling geeft aan de Gewesten de mogelijkheid bij te dragen tot 
een beleid van ondersteuning van de groei en de werkgelegenheid, wat in verband kan 
worden gebracht met de stabilisatiefunctie • zij hebben immers belangrijke bevoegdheden 
inzake economisch beleid (subsidies voor de tewerkstelling, de investeringen en de 
buitenlandse handel, steun aan onderzoek en ontwikkeling) en bevoegdheden van 
allocatieve aard (openbare werken) die kunnen worden aangewend om een dergelijk 
stabilisatiebeleid te voeren. 
De coördinatie van het begratingsbeleid zoals het werd ingevoerd door de Afdeling 
« Financieringsbehoeften » van de HRF beperkt nochtans het daadwerkelijke gebruik van 
deze instrumenten van economisch beleid. 

D. De stimulerende functie 

In de huidige verdeling van bevoegdheden en instrumenten van economisch beleid is het gebruik 
van stimuleringsmaatregelen verdeeld tussen de Federale Overheid en de deelgebieden • 
eerstgenoemde beschikt over het merendeel van de fiscale stimuli omdat zij de bevoegdheid heeft 
behouden om de grondslag en de vrijstellingen voor de voornaamste belastingen vast te leggen. 
De Gewesten hebben anderzijds een ruime bevoegdheid inzake rechtstreekse steunmaatregelen 
tewerkstellingspremies, investeringssteun voor de ondernemingen, bouwpremies of andere 
steunmaatregelen voor de huisvesting van de gezinnen 

Deze verdeling van instrumenten heeft de bovenhand binnen bepaalde bevoegdheden Zo is het 
huisvestingsbeleid een regionale bevoegdheid maar bepaalde van de overeenkomstige fiscale 
instrumenten zijn federaal gebleven. 

E. Tot besluit 

De huidige organisatie van het federalisme in België draagt dus zowel de stempel van de 
gebruikelijke aanbevelingen van budgettair federali.'ime al.<i sporen van bijzonderheden. Dat is 
nauwelijks venvonderlijk : alle federale stelsels zijn uitgewerkt in functie van de inMitutionele 
bijzonderheden. De punten van overeenkom.'it zijn de hoofdzakelijk al/ocatieve aard van de 
taken die aan de Gewesten en Gemeenschappen werden overgedragen en de voorrang van de 
Federale Overheid bij het henerdelings- en stabilisatiebe/eid, vooral wat de cyclische 
component betreft. De bijzonderheden hebben betrekking op de overdracht van bevoegdheden 
waar de oversijpelingseffecten zouden pleiten voor centralisatie enan (steun aan onderzoek, 
buitenlandse handel, leefmilieu en gedeeltelijk infra.\·tructuur) en op de verdeling van de 
instrumenten die voor stimuleringsdoeleinden gebruikt kunnen worden. 
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5.32. De gedecentraliseerde uitoefening van het economisch beleid sedert 
1989 

Kan men sedert de toekenning van deze bevoegdheden aan de Gewesten specifieke accenten of 
bijzondere oriëntaties inzake economisch beleid onderkennen ? 

A. Verticale vergelijking 

De financieringswet belet dat accenten betrekking hebben op het absolute uitgavenpeiL De fiscale 
autonomie (stricto sensu) wordt als zeer beperkt beoordeeld en de controle van de tekorten door 
de Hoge Raad van Financiën als zeer strikt. Aangezien het begratingssaldo gecontroleerd wordt 
en de manoeuvreerruimten inzake ontvangsten ook beperkt zijn, is het moeil(jk een regionaal 
accent te leggen op het absolute uitgavenpeil 

Men kan nochtans accenten ontdekken op het relatieve uitgavenpeil, als men de stiJgmg van 
uitgaven en ontvangsten of van de begratingssaldi van de verschillende beleidsniveaus met elkaar 
vergelijkt 

Het blijkt dan dat de Gemeenschappen en Gewesten de mogelijkheid hadden aan de reële groei 
van hun primaire uitgaven een minder restrictieve oriëntatie te geven dan de Federale Overheid 

Het recente Verslag van de Afdeling « Financieringsbehoeften » van de Hoge Raad van Financiën 
(64) toont aan dat het grootste deel van de begratingssanering werd verwezenlijkt door de 
Federale Overheid en de Sociale Zekerheid («Entiteit I » genoemd) en niet door de 
Gemeenschappen en Gewesten of door de lokale overheden die de « Entiteit 11 » vormen. 

Zo bedroeg de verbetering van de nettofinancieringsbehoeften voor « Entiteit I » 2, 7% van 
het BBP in de periode 1993-95 en 4,6% van het BBP in de periode 1996-97. Voor de 
Gemeenschappen en Gewesten was er geen verbetering van de nettofinancieringsbehoeften 
in de periode 1993-95 en die van de jaren 1996-97 bedroeg slechts 0,5 BBP-punt. 

De stijging van de ontvangsten van de Gemeenschappen en Gewesten is nochtans sterk . 
deze vaststelling werd reeds gedaan op het gebied van enkel hun fiscale ontvangsten en het 
verslag van de Afdeling « Financieringsbehoeften » doet een gelijkaardige vaststelling op 
het vlak van het geheel van de middelen van de Gemeenschappen en Gewesten · de totale 
ontvangsten van« Entiteit I » (Federale Overheid en Sociale Zekerheid) stijgen slechts met 
0,2 BBP-punten in de periode 1993-97, terwijl die van de Gemeenschappen en Gewesten 
toenemen van 11,0 tot 11,6% van het BBP. Deze stijging komt voornamelijk voort uit de 
toegewezen PB en BTW. 

De evolutie van de uitgaven was dus sterker bij de Gemeenschappen en Gewesten Dit kan 
ten minste gedeeltelijk worden verklaard door de aard van de bevoegdheden die hun zijn 
toegekend. De overdracht van bevoegdheden inzake openbare werken geschiedde na een 
decennium van vermindering van dit soort uitgaven en de stijging van de uitgaven voor het 
leefmilieu nemen in alle landen toe 

64 cf HRF ( 1998). 
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Tabel5.18 
Ontvangsten en uitgaven van de Federale Overheid en de Sociale Zekerheid (Entiteit« I»). 

en van de Gemeenschappen en Gewesten 

in % van het BBP 

1991 1992 1993 199-l 1995 1996 1997 

Entiteit I 
NFB -5,7 -6,2 -6,3 -4,2 -3,6 -3,0 -2,0 
Primair saldo +3,7 +3,8 +3,6 +5,0 +4,5 +4,7 +5,1 

Gemeenschappen en Gewesten 
NFB -0,9 -0,9 -0,6 -0,7 -0,7 -0,5 -0,2 
Primair saldo -0,7 -0,7 -0,-l -0,4 -0,3 -0,1 -0,1 
Toegewezen PB en BTW 8,8 8,8 9,1 9,3 9,4 9,4 9,6 
Andere ontvangsten 1,2 u 1,9 1,8 1,0 2,0 l, 9 
Primaire uitgaven 10,8 10,9 11,3 11,4 11,6 11,5 11,5 

zonder overdrachten aan LO 7,9 8,0 8,3 8,-l 8,6 8,6 9,7 
overdrachten aan LO 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 

BRON : Hoge Raad van Fmanc1ën, Afdeling « FmanCienngsbehoeften )) . 

De Gemeenschappen en Gewesten hebben dus het voortleet gehad van een sterkere groei van 
de ontvangsten die hun worden toegekend tloor de financieringswet. Zij hebben deze 
toegenomen ontvangsten niet gebruikt om actief deel te nemen aan de begratingssanering 
maar om hun uitgaven te verhogen tegen een hoger tempo dan dat van de Federale Overheid, 
die het grootste deel van de noodzakelijke sanering heeft uitgevoertl 

Deze vaststelling is van zuiver retrospectieve aard. Bij een ongewijzigd stelsel zou de Federale 
Overheid in de toekomst moeten kunnen be.<ichikken over manoeuvreerruimten die niet 
kleiner zouden zijn dan die waarover de deelgebieden zoutien beschikken zodat zij in zekere zin 
de tegenprestatie zou krijgen voor de inspanning die zij geleverd heeft. De grootte van deze 
manoeuvreerruimten mag echter niet worden overdreven (65). 

8. Horizontale vergelijking 

Er zijn meerdere studies gemaakt om uit te zoeken of het beleid dat door de deelgebieden wordt 
gevoerd, zijn weerslag vindt in een verschillende uitgavenstructuur die verschillende prioriteiten 
zou weerspiegelen. 

De eerste studie is van LONA ( 1994). Zij heeft betrekking op de begrotingen 1993 en 1994 en de 
vergelijking werd op regionale basis gemaakt De uitgaven van Wallonië omvatten bijgevolg, 
benevens de regionale uitgaven, het deel van de niet-Brusselse communautaire uitgaven en de 
uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap. Omgekeerd bevatten de Vlaamse Uitgaven niet de 
communautaire uitgaven die betrekking hebben op de Vlamingen die in Brussel wonen 

65 Zie hieromtrent BOGAERT e.a. ( 1998) en FEDERAAL PLANBUREAU ( 1998) 
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De uitgaven werden gehergroepeerd in vijf grote categorieën • 

de regionale uitgaven die zelf werden opgedeeld in economie, werkgelegenheid en 
opleiding, hulpbronnen en leefmilieu, lokale overheden, ruimtelijke ordening en 
huisvesting, uitrusting en vervoer, 

de sociale en culturele uitgaven (sociale actie en volksgezondheid, cultuur, sport en 
toerisme), 

de uitgaven voor onderwijs en onderzoek, 

de uitgaven van de Raad, de Regering, de kabinetten en de algemene secretariaten, 

de dienst van de schuld. 

De auteurs besluiten dat wat de primaire uitgaven betreft, Wallonië een groter deel van zijn 
begroting besteedt aan regionale uitgaven en aan programma's die de uitgaven dekken van de 
« Raad, Regering, kabinetten en algemene secretariaten » en omgekeerd een kleiner deel aan 
sociale en culturele materies Men dient nochtans zich en,oor te hoeden normatieve conclusies te 
trekken omdat de methodologie leidt tot de vergelijking van de uitgavenstructuur van een Gewest 
met wat die zou zijn indien het zou handelen als het andere Gewest. Nochtans zijn er duidelijk 
venichillende accenten. 

Een gelijkaardige studie werd uitgevoerd door het VEV (66) zij heeft betrekking op de 
begrotingen 1996, maar, in tegenstelling tot de studie van LONA, werd zij gemaakt op 
communautaire basis (67) en op basis van de betaalmiddelen. De prioriteiten die aldus aan het 
licht komen, sluiten aan bij de conclusies van LONA Zo besteedt Vlaanderen in vergelijking met 
Wallonië en de Franse Gemeenschap in verhouding meer voor huisvesting en ruimtelijke ordening, 
leefmilieu en welzijn. Omgekeerd besteedt Vlaanderen in verhouding minder voor de Kabinetten, 
het Parlement en de administratie alsook voor economie en werkgelegenheid. 

BISCIARI ( 1998) heeft de studies van LONA geactualiseerd en verder ontwikkeld. In 
tegenstelling tot de studie van CLEMER, is zij gebaseerd op de actiemiddelen (68) en is zij 
uitgevoerd op regionale basis zoals de vroegere studie van LONA De studie splitst de uitgaven, 
benevens volgens de traditionele functionele verdeelsleutel, uit over de begunstigden en naar hun 
invloed op middellange termijn op de regionale ontwikkeling (statische of dynamische uitgaven). 

De functionele verdeling bevestigt de studie van LONA en sluit aan bij de conclusies van het 
VEV · in vergelijking tot Vlaanderen besteedt Wallonië in verhouding meer voor zijn 
administratie, voor economie en werkgelegenheid en minder voor sociale en culturele uitgaven, 
voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 

66 Zie CLEMER ( 1997). 
67 De Vlaamse uitgaven bevatten bijgevolg benevens de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap d1e van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie. De uitgaven van de Franse Gemeenschapsconunissie worden ondergebracht bij die van de 
Franse Gemeenschap. Met de uitgaven van het Bmssds HoofdstedeliJk Gewest wordt geen rekenmg gehouden 

68 Men verstaat onder «betaalmiddelen >> de niet-gesplitste kredieten, de ordonnanceringskredieten en de vanabele 
kredieten. Men leidt er de actiemiddelen uit af door de ordonnanccringskredieten te vervangen door de 
vastleggingskredieten en -machtigingen. 
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De Waalse uitgaven komen eerder ten goede aan de gezinnen, de ondernemingen en de lokale 
overheden terwijl de instellingen en overheidsinstanties eerder bevoordeeld worden door de 
Vlaamse uitgaven. Deze verdeling in functie van de begunstigde wordt verklaard door de wijze 
van uitoefening van de overheidstussenkomst : Vlaanderen geeft voorrang aan de 
begratingsfondsen en aan de diensten met afzonderlijk bestuur terwijl Wallonië een voorkeur heeft 
voor de intercommunales. Het belang van het vrij onderwijs in Vlaanderen en van het officieel 
onderwijs in Wallonië kenmerkt eveneens de resultaten. Tenslotte kent de Vlaamse begroting 
meer gewicht toe aan de dynamische uitgaven, hetgeen in Wallonië gedeeltelijk werd gecorrigeerd 
door de heroriëntering van de uitgaven als gevolg van de bijkomende regionale beleidsverklaring 

Ondanks de verschillende benaderingswijzen en periodes hebben bepaalde studies meerdere 
punten van convergentie; de voorkeur van Wallonië voor uitgaven voor administratie en voor 
economie en werkgelegenheid, de voorkeur van Vlaanderen voor sociale en culturele 
uitgaven. Het schijnt dus duidelijk dat het federalisme op het vlak van de deelgebieden tot 
uiting komt in een beleid dat specifieke accenten draagt. 

De drie onderzochte studies hebben evenwel als gemeenschappelijk kenmerk dat zij zich beperken 
tot het gebruik van budgettaire instrumenten. Welnu, bepaalde uitgaven, bijvoorbeeld inzake 
economische aangelegenheden, kunnen worden verricht door entiteiten die buiten de begroting 
staan. Daarmee rekening houden zou het beeld kunnen wijzigen dat voortvloeit uit een uitsplitsing 
van enkel de budgettaire lasten 

5.4. Financiële en fiscale autonomie 

5.41. De uitoefening van de fiscale autonomie : inventaris van de evolutie 
van de wetgeving 

Het toepassingsgebied van de fiscale autonomie werd in hoofdstuk 1 (69) beschreven. 

Voor de Gemeenschappen is zij beperkt tot het algemene beginsel van fiscale autonomie dat in de 
Franse Gemeenschap niet kon worden aangewend en waarvoor er geen initiatief tot aanwending 
werd genomen in de Vlaamse Gemeenschap De Gewesten hebben meer manoeuvreerruimte in 
die zin dat zij de tarieven, en in bepaalde gevallen, de grondslag kunnen wijzigen van de 
gewestelijke belastingen waarvan de opbrengst hun volledig wordt geristorneerd, opcentiemen 
kunnen heffen en kortingen kunnen toestaan op de PB en op de registratierechten, opcentiemen 
op het kijk- en luistergeld kunnen invoeren en het algemene beginsel van fiscale autonomie 
kunnen toepassen. 

Deze paragraaf onderzoekt de voornaamste Wl)Zigmgen die door de Gemeenschappen en 
Gewesten werden aangebracht in het kader van de fiscale autonomie waarover zij beschikken 

69 Z1e hicrbovc:n p. 8 c:n volgc:nde. 



113 

A. De Gemeenschappen 

Wegens de fusie van de gewest- en gemeenschapsregering in Vlaanderen gaat het hier enkel over 
de Franse Gemeenschap. De pogingen om de algemene fiscale bevoegdheid, die haar door artikel 
170 § 2 van de grondwet wordt toegekend, te concretiseren, zijn uitgelopen op een mislukking. 
Dit deelgebied heeft dus niet de smalle marge van fiscale autonomie waarover zij beschikt 
geconcretiseerd of kunnen concretiseren. 

8. De Gewesten 

B.l. BEL4S77YG OP DE .4UTOA!AT!SCHE ONTSPANN!NGSTOESTELLEN, BEL4STING OP DE SPELE/\' EX 

DE WEDDENS'CHAPPEV El\' OPENINGSBELAST!lv'G OP DR4NKSLI.!TERIJEN 

De Gewesten kunnen de grondslag, de vrijstellingen en het tariefvan de belasting op de spelen en 
de weddenschappen en van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen, alsmede van 
de openingsbelasting op drankslijterijen bepalen. 

Het algemene tarief van de belasting op spelen en weddenschappen dat 11% bedroeg 
werd 15% in het Vlaamse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bepaalde 
bijzondere tarieven (paardenwedrennen, casinospelen) werden eveneens gewijzigd 

De Gewesten hebben eveneens de tarieven gewijzigd van de belasting op de automatische 
ontspanningstoestellen. De toestand op 1.1.1998 wordt gedetailleerd weergegeven m 
Tabel 5.19. 

Tabel 5.19 
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 

Categorie Vlaams Gewest W aais Gewest Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

A lH.OOO 55.000 72 000 
B 52 000 36.000 52.000 
c 1·+000 9.000 J.t()()() 

D 10.000 6.000 10.000 
E 6.000 ·tOOO 6.000 

Geen enkel Gewest heeft de wetgeving op de openingsbelasting op drankslijterijen 
gewijzigd. 
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B. 2. 0\'ROEJ?.EXDE f"OORHEFF!XG 

De Gewesten hebben bovendien de mogelijkheid het tarief en de vrijstellingen inzake de OV te 
WIJZigen 
Het basistarief dat 1,25% bedroeg (0,8% voor sociale woningen) werd niet gewijzigd in het 
Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Daarentegen heeft Vlaanderen dit tarief 
verhoogd tot 2,5% (1,6% voor sociale woningen). Het Vlaamse Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest hebben eveneens de voorwaarden verstrengd waarbij de vermindering 
voor improductiviteit kan worden toegepast 

Het « VLAMINOV »-Decreet van 19 december 1997 kent een toelage toe in mindering van de 
OV voor ondernemingen die gedurende het jaar 1997 beantwoorden aan een zeker aantal 
voorwaarden inzake investeringen en werkgelegenheid. 

Tenslotte regionaliseert het Decreet van het Vlaamse Gewest van 9 juni 1998, dat in werking 
treedt in 1999, de inning van deze belasting. Het wijzigt eveneens het bedrag en de 
toepassingsregelen voor de toekenning van de belastingverminderingen waarop de gezinnen recht 
hebben. 

De verminderingen die in Brussel en in Wallonië uitgedrukt blijven in % van de belasting, 
worden hier omgevormd tot vaste bedragen. Zo bedraagt de vermindering 218 F voor een 
gezin dat twee kinderen heeft die recht geven op kinderbijslagen (7o), hetgeen, rekening 
houdend met een basisaanslagvoet in de OV van 2,5% overeenkomt met de vroegere 
vermindering van 20% voor een geïndexeerd kadastraal inkomen van 43 600 F De 
gezinnen die een kadastraal inkomen hebben dat lager ligt, winnen er bijgevolg bij en zij 
die een hoger kadastraal inkomen hebben, verliezen er bij. 

Deze verminderingen worden automatisch toegekend terwijl zij vroeger moesten worden 
aangevraagd, hetgeen overigens nog steeds het geval is in Brussel en in Wallonië. 

B. 3. s[ iCCE.','.)]}_J{Eci 1rEN 

De Gewesten hebben slechts onlangs aan hun fiscale autonomie inzake successierechten concreet 
gestalte gegeven. De wijzigingen betreffen zowel het stelsel van gemeen recht als dat van de 
overdracht van ondernemingen 

Het stelsel van gemeen rec:ht 

Enkel het Vlaamse Gewest heeft hier gebruik gemaakt van zijn fiscale autonomie De federale 
barema's werden vervangen door drie barema's die respectievelijk van toepassing zijn • 

op nalatenschappen in rechte lijn of tussen echtgenoten, 

op nalatenschappen tussen samenwonenden, 

op andere nalatenschappen 

70 Dit b.:grip v.:rvangt dat van« kind ten laste >> 
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De Decreten van het Vlaamse Gewest wijzigen dus zowel de progressiviteit in functie van het 
bedrag van het vermogen als het verband tussen belastingtarief en graad van verwantschap. 
De wijzigingen zijn overigens het sterkst op het vlak van deze tweede bron van progressiviteit : 
een specifiek barema werd ingevoerd voor samenwonenden en tariefVerlagingen werden eveneens 
doorgevoerd in het barema« broers en zusters» en« alle andere personen». 

Tahe/5.20 
Wijzigingen in de successierechten in het Vlaamse Gewest 

Gedeelte van het netto-aandeel ( 1. 000 F) % Vlaanderen %Federaal 

Rechte lijn of tussen echtgenoten 
0 tot 500 3 3 

500 tot 1.000 3 .f 
1.000 tot 2.000 3 5 
2.000 tot .f.OOO 9 7 
.f.OOO tot 6.000 9 10 
6.000 tot 8.000 9 1.f 
8.000 tot 10.000 9 18 

10.000 tot 20 000 27 2.f 
20.000 en meer 27 35 

Samenwonenden 
0 tot 500 10 30 

500 tot 1.000 10 35 
1.000 tot 3.000 10 50 
3 000 tot 5.000 35 65 
5.000 tot 7.000 50 65 
7 000 en meer 50 80 

Anderen a/b a/b 
0 tot 500 30/.f5 20/30 

500 tot 1.000 30/45 25/35 
1.000 tot 3.000 30/45 35/50 
3.000 tot 5.000 55 50/65 
5000 tot 7.000 65 50/65 
7.000 en meer 65 65/80 

a : broers en zusters. b : alle andere personen. 

De progressiviteit van het barema in rechte lijn werd slechts weinig gewijzigd en degenen die van 
mening zijn dat de vermindering van het aantal tarieven de fiscaliteit vereenvoudigt, zullen de 
overgang van negen naar drie marginale tarieven noteren 

De overdrachten van ondernemingen 

Het Vlaamse Gewest heeft eveneens een vast tarief van 3% ingevoerd voor de overdracht van 
door de erflater geinvesteerde activa of van aandelen die hij bezat in een familiale onderneming 
De toepassing ervan is verbonden met het aantal tewerkgestelde personen vóór en na het 
overlijden 
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Ook het Waalse Gewest heeft gebruik gemaakt van zijn fiscale autonomie inzake 
successierechten. De overdrachten van ondernemingen ten gevolge van een overlijden genieten 
een bijzonder tarief van 3% waarvoor de toepassingsvoorwaarden op meer dan een punt 
verschillen van die welke in Vlaanderen werden ingevoerd. 
Tenslotte wordt een ontwerp van ordonnantie van dezelfde aard besproken in het Parlement van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Evaluatie 

Globaal genomen hebben de wijzigingen die door de Gewesten werden aangebracht in het kader 
van hun fiscale autonomie twee belangrijke en één bijkomstig gevolg. 

a) Vlaanderen heeft de progressiviteit verzacht in (omgekeerde) functie van de graad van 
verwantschap. Deze tweede bron van progressiviteit heeft geen rechtstreeks verband met 
de herverdelingsfunctie van de belasting. Degenen die stellen dat de fiscaliteit niet de rol 
van het burgerlijk recht moet ondersteunen door de erfenissen dusdanig te oriënteren dat 
zij zo dicht mogelijk bij de rechte lijn staan, zijn van mening dat de wijzigingen die door de 
Vlaamse Regering werden aangebracht, een stap vooruit zijn in de richting van de 
neutraliteit De convergentie van de barema's vermindert evenzeer het verlies aan 
economische doeltreffendheid dat de « tax planning » creëert. 

b) Het bijzondere geval van de overdracht van ondernemingen wordt in de drie Gewesten 
erkend. Er is hier een conflict tussen de herverdelingsdoelstelling (die zou vereisen zich 
strikt aan de progressiviteit te houden) en de doelstelling van het voortbestaan van 
familiale ondernemingen, waarvan men een weerslag mag verhopen op de 
werkgelegenheid en de economische ontwikkeling. 

c) De progressiviteit van het barema van toepassing in rechte lijn werd enigszins verminderd 
in Vlaanderen. 

Indien men aanneemt dat het verband tussen de graad van verwantschap en het belastingtarief 
vreemd is aan de herverdelingsproblematiek, kan men besluiten dat de wijzigingen die door de 
Gewesten werden aangebracht niet fundamenteel het « wezen » van het herverdelingsinstrument 
dat het barema in rechte lijn is, hebben aangetast Dat staat immers in voor 517 van het totale 
herverdelende effect dat overigens slechts de helft van het herverdelende effect van de 
personenbelasting bedraagt, hetwelk voor hetzelfde jaar werd geraamd op 0,064 Het 
hen,erdelende effect van de successierechten moet dus worden gerelativeerd · het is lager dan 
dat van de inkomstenbelasting en heeft betrekking op een geringe budgettaire massa. 
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Tabel 5.21 
Ongelijkheid van de vermogens en herverdelingseffect van de successierechten (1992) 

Rechte lijn Totaal ,·an de nalatenschappen 

Ongelijkheid van de vermogens 
vóór belasting 0,5~2 0,567 
na belasting 0,517 0,532 

Progressiviteit van de successierechten 0,315 0.215 
Gemiddeld tarief van de successierechten 0,055 0,108 

Herverdelend effect van de successierechten 0,025 0.035 

N.B. 

BRON· 

De ongelijkheid vóór en na belasting van de verdeling van de vermogens wordt gemeten aan de hand 
van de GINI-index, die gelijk is aan 0 in het geval van absolute gelijkheid en die stijgt \'an 0 tot I 
naarmate de ongelijkheid toeneemt. De progressiviteit wordt gemeten door de afwijking tussen de 
vcrdeling van de successierechten en de verdeling van de belastbare vermogens. Het herverdelend 
effect van de successierechten komt overeen met het verschil tussen de ongelijkheid van de verdeling 
van de vermogens vóór en na belasting. 

NIS, Eigen berekeningen. 

Men merkt overigens op dat de belasting van het geheel van de nalatenschappen gemiddeld hoger 
is dan die van de successies in rechte lijn, doch minder progressief en dit terwijl de barema's 
buiten de rechte lijn aanzienlijk hogere marginale aanslagvoeten hebben. 

Een andere vraag die zich stelt is die van het risico op .fiscale concurrentie dat het gevolg kan 
zijn van het naast elkaar bestaan van verschillende barema's. Het risico op fiscale concurrentie 
hangt af van de omvang van de verschillen in aanslagvoet en van hun invloed op het gedrag van 
de belastingplichtigen 

Voor de nalatenschappen in rechte lijn, is er nauwelijks een beduidend belastingverschil 
onder een successiebedrag van 6 miljoen. Dat is daarentegen wel het geval tussen 6 en 
10 miljoen en nog meer boven een successiebedrag van 20 miljoen. 

Er is een duidelijk tariefverschil ten voordele van de in Vlaanderen opengevallen 
nalatenschappen, voor die welke tussen samenwonenden plaatsvinden, alsmede 
aanzienlijke voordelen voor nalatenschappen tussen broers en zusters of tussen alle andere 
personen vanaf een netto belastbaar actief van 7 miljoen. 

De invloed op het gedrag van de belastingplichtigen is moeilijk na te gaan omdat de nieuwe 
barema's van het Vlaamse Gewest slechts op 1 januari 1998 in werking zijn getreden. In dat 
opzicht zou men zich moeten hoeden voor anekdotes of als postulaat opgeworpen 
veronderstellingen. Het valt nochtans niet te ontkennen dat in bepaalde gevallen die kunnen 
voorkomen, nalatenschappen een aanzienlijk voordeel kunnen genieten indien zij in het Vlaamse 
Gewest gelokaliseerd zijn. Deze gevallen zijn weliswaar weinig talrijk, maar zij maken een 
belangrijk deel uit van de opbrengst van de belasting. Zo hebben, op het vlak van het Rijk, 10,8% 
van de nalatenschappen in rechte lijn een netto-actief van meer dan 5 miljoen. Hun aandeel in de 
totale grondslag bedraagt 47,5% en hun aandeel in de opbrengst van de belasting overschrijdt 
80%. De omvang van het effect van de delokalisatie moet natuurlijk worden genuanceerd wegens 
de slagboomeffecten die de standvastigheid van de Belgen of de taalgrens kunnen creëren (71) De 
verdeling van de successierechten tussen de Gewesten geschiedt echter op basis van de plaats 
waar de nalatenschap is opengevallen, dat wil zeggen van de woonplaats van de erflater Het 
ontbreken van overeenkomsten tussen de Gewesten kan dan tot gevolg hebben dat een 
eenvoudige wijziging van woonplaats de totaliteit van de grondslag delokaliseert 

71 Zie hierhoven p. I 00 en volgende. 
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Het is bovendien vanzelfsprekend dat de wetgeving minder samenhangend is geworden, vooral 
inzake de overdracht van ondernemingen waar er drie reeksen van toepassingsvoorwaarden zijn 
voor één verminderd tariefvan 3%. 

Daarenboven dient te worden opgemerkt dat door het barema van de successierechten te 
wijzigen, de Gewesten een verschil hebben ingevoerd tussen dit barema en dat van de 
registratierechten op de schenkingen onder levenden : er zijn dus tussen deze twee belastingen 
arbitragemogelijkheden die voorheen niet bestonden. 

B.-l. OPCENTIEMEN EN KOR71NGEX 

Tenslotte mag men het overzicht van de uitoefening van de fiscale autonomie niet afronden 
zonder te vermelden dat geen enkel Gewest gebruik heeft gemaakt van de volgende instrumenten, 
waarvan sommige bijzonder belangrijk zijn : 

de opcentiemen en kortingen op de PB, 

de opcentiemen en kortingen op de registratierechten, 

de opcentiemen op het kijk- en luistergeld. 

5.42. De evolutie van de fiscale ontvangsten van de Gewesten en de 
Gemeenschappen 

A. De fiscale ontvangsten van de Gemeenschappen en de Gewesten 

Tahe/5.22 
Fiscale ontvangsten - Gemeenschappen 

T d BEF 111 ITIIIJar en 

Belasting 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

BTW 285,6 303,5 315,7 322,1 326,8 341.0 345,8 346,0 
Personenbelasting 52.9 78,0 87.6 93,0 108,1 116,3 124.4 129,-J. 

Kijk- en luisterg_cld (*) 19,6 19,4 20.3 2U 22.1 nA 26,7 25,4 

Totaal 358,1 400,9 423,6 436,4 457,0 480,9 496,9 500,8 

in '% Yan het BBP 5,8 6.1 6.2 6,0 6,2 6,2 6.2 6,0 

BRON Nationale Rekeningen. ConJunctuurnota SDD 

(*) De nationale bockhouding beschouwt het kijk- en luistergeld als een niet-fiscale ontYangst \·oor het 
gedeelte dat aan de RTBF en aan de VRT wordt toegewezen en als een fiscale ontYangst 'oor het 
niet-toegewezen gedeelte De financieringswetten beschouwen nochtans het totaal \ an de 
ontnngsten als een gemccnschapsbelasting en het is dus dit bedrag dat hier wordt \'ermcld 
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Het ontbreken van fiscale autonomie van de Gemeenschappen wordt bevestigd • voor geen enkele 
van de hierboven vermelde ontvangsten kunnen zij zelf het tarief of de grondslag aanpassen. Er 
bestaat enkel een onrechtstreekse autonomie • een akkoord met de betrokken Gewesten zou 
kunnen uitmonden in opcentiemen op het kijk- en luistergeld, hetgeen de budgettaire lasten van de 
Gemeenschap zou kunnen verlichten hetzij omdat de opbrengsten van deze opcentiemen weer aan 
de Gemeenschap zouden worden afgestaan, hetzij omdat het Gewest die ze ingesteld heeft 
bepaalde uitgaven van de Gemeenschap ten laste zou nemen. 

De fiscale ontvangsten van de Gewesten worden gedetailleerd weergegeven in Tabel 5. 23. 

Tahe/5.23 
Fiscale ontvangsten - Gewesten 

T d BEF lil lllUJar en 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

PB 171,0 178,4 200,3 220,0 237,9 263,0 280,0 303,2 
Onroerende voorheffing 2,1 2,0 3,5 4.0 3,6 ·U 5,2 ·U 
Successicrechten 15A 18,7 21,3 22,0 22.9 24, l 25,6 29.3 
Belasting spelen/weddenschappen 2,2 2,1 2.3 2.3 2,3 2.4 2.2 2.2 
Belasting aut. ontspanningstocst. 0,7 0,8 u 1,6 1.2 1,4 1.2 1,6 
Registratierechten 15,5 17,3 15,9 16,8 17,3 18.1 17.7 llJ,3 
Belasting drankslijterijen 0.5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 
Andere belastingen -1,8 4,9 6,2 9,5 17,6 17,1 24,2 23,3 

Totaal 205,5 224,5 251,2 276,7 303,4 312.7 362,7 384,4 

In 1Yo van het BBP 3,3 3,4 3,7 3,8 4,1 4,0 4,5 4,6 

BRON: Nationale Rekeningen. Conjunctuurnota SDD. 

Hun fiscale ontvangsten komen voort uit • 

de personenbelasting (78% van de fiscale ontvangsten in 1995), waarop zij sedert enkele 
jaren opcentiemen kunnen heffen of proportionele kortingen kunnen toestaan, 

een reeks voordien nationale belastingen die geheel aan de Gewesten werden 
overgedragen ( 1 0% van de fiscale ontvangsten in 199 5) en waarvan zij vrij het tarief 
kunnen vastleggen (onroerende voorheffing, successierechten), alsmede de grondslag 
(belasting op de automatische ontspanningstoestellen, belasting op de spelen en de 
weddenschappen en openingsbelasting), 

een gedeeltelijk overgedragen nationale belasting • de registratierechten (5% van de fiscale 
ontvangsten in 1995), waarop de Gewesten opcentiemen kunnen heffen of proportionele 
kortingen kunnen toestaan, 

de mogelijkheid hun eigen belastingen in te voeren op gebieden waarvoor zij bevoegd zijn 
en waarvoor geen belasting op federaal vlak bestaat • daaruit vloeiden in 1995 6% van de 
fiscale ontvangsten van de Gewesten voort. Deze belastingsoort omvat overdrachten van 
ontvangsten tussen overheidsniveaus die het niveau van de globale fiscale druk niet 
beïnvloeden ( cf de taksen van de voormalige provincie Brabant die werden overgenomen 
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 
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Tabe/5.24 
Andere belastingen :voornaamste rubrieken 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Vlaamse Gemeenschap 
heffing op afvalstoffen 0,2 Ll 1,6 u 2,-t 2,3 2,6 3,6 
heffing op oppervlaktewateren L4 2.6 2,3 2,6 7,1 6,2 5,6 8,3 

Waals Gewest 
huishoudelijk afval 0,2 1.3 1,6 1,6 2,8 2,7 
lozingen 0,2 1,2 0,7 0,9 1,3 
water 1,6 0,9 1 ,0 0,6 

Brussel-I Joofdstad 
belasting op de kantoren 0,3 2,5 1,7 1,8 2,5 

BRON : Instituut voor de Nationale Rekeningen. 

Men kan deze gegevens op twee wijzen interpreteren : 

de eerste interpretatie leidt tot een relatief geringe omvang van de fiscale autonomie, als 
men haar toepassingsgebied beperkt tot hetgeen daadwerkelijk verwezenlijkt werd, 
namelijk de gewestelijke belastingen (zonder registratierechten) en de « andere 
belastingen » Het toepassingsgebied van de fiscale autonomie bedraagt dan 16% van de 
totale fiscale ontvangsten. 

De andere interpretatie is gebaseerd op de potentiële fiscale autonomie Men zal dan 
vaststellen dat er geen enkele regel in Tabel 5.23 is waar de Gewesten geen autonomie 
hebben. 

8. Federalisme, peil en stijging van de fiscale druk 

De stelling van de Leviathan volgens dewelke de decentralisatie de daling van de fiscale druk ten 
goede zou komen, werd behandeld in hoofdstuk 2. Er werd geconcludeerd dat deze stelling op 
het internationale vlak niet degelijk gestaafd wordt 

Wat in het bijzonder België betreft, wordt soms de vrees uitgedrukt van een omgekeerd verband, 
namelijk van een oorzakelijk verband tussen meer fiscale autonomie en een stijging van de fiscale 
druk. Al is het waar dat de decentralisatie geen daling van de globale fiscale druk heeft 
teweeggebracht, moet men nochtans de factoren verduidelijken die ertoe leiden dat hetgeen 
men vaststelt, ingaat tegen de stelling van de Leviathan. 

In de periode 1989-96 varieert het gemiddelde jaarlijkse stijgingspercentage van de 
ontvangsten sterk naargelang van het beleidsniveau (72). 

72 De overhe1dsniveaus die hier worden beschouwd, zijn niet verder gedesaggregeerd dan het niveau van de 
Gemeenschappen als geheel en van de Gewesten als geheel Het gaat hier muners niet om de verklanng van de 
ontwikkeling van de ontvangsten van elk dedgebicd maar enkel om de discussic aangaande de stelling volgen:.; 
dewelke de decentralisatie de stijging van de globale fiscale dmk vennindert. 
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Tabel 5.25 
Evolutie van de overheidsontvangsten 1989-1996 

Gemiddeld jaarlijks stijgingspercentage Ex post-elasticiteit t.o.\'. het BBP 

Gezamenlijke oYerheid 5.2% 1.19 

Federale 0Yerheid 3.-f% 0.78 
Gemeenschappen .f. 9'Yo Ll2 
Gewesten 9.-f'% 2.15 
Lokale overheden 7,5% 1,72 
Sociale Zekerheid 6,0%) 1,38 

BRON: Nationale Rekeningen, Conjunctuurnota. Studie- en Documentatiedienst. eigen 
berekeningen. 

Op het vlak van de gezamenlijke overheid bedraagt in de periode 1989-96 de gemiddelde 
jaarlijkse stijging van de totale overheidsantvangsten 5,2% en de overeenkomstige 
ex post-elasticiteit ten opzichte van het BBP bedraagt 1, 19. Voor de Federale Overheid 
zijn de overeenkomstige waarden lager . 3,4% gemiddelde jaarlijkse stijging en 0, 78 voor 
de elasticiteit ten opzichte van het BBP Zij zijn echter ruimschoots hoger voor de 
Gewesten en voor de lokale overheden De stijging van de ontvangsten van de Gewesten 
bedraagt jaarlijks gemiddeld 9,4% en die van de lokale overheden 7,5% De sterkere 
stijging van de ontvangsten van de Gewesten en de Gemeenschappen vloeit echter voor 
een groot deel voort uit het mechanisch effect van de financieringswet en het lage 
stijgingspercentage van de ontvangsten van de Federale Overheid is er slechts de 
weerspiegeling van : men kan dus niets besluiten omtrent een eventueel verband tussen de 
mate van decentralisatie en de hoogte van de globale fiscale druk. 

Een gedesaggregeerd onderzoek van de fiscale ontvangsten van de Gewesten is dus nuttig 
Het blijkt dan dat de grootste stijgingspercentages te vinden zijn bij de ontvangsten waar 
zij ervoor hebben gekozen hun fiscale autonomie te concretiseren : in de periode 1989-96 
was de gemiddelde jaarlijkse stijging van de « andere belastingen» gelijk aan 29,7% (73) 
en die van deOVaan 12,9%. 

Tahel5.26 
Evolutie van de voornaamste categorieën van de gewestelijke helastingen 

1989-1996 

Categorie Yan de belastingen Gemiddeld jaarlijks stijgingspercentage 

Gewesten Federaal 
PB SamengeYoegde belasting 8.5% 2.7'X) 
ov Totaal gewesteliJk 12.9% 
Successierechten Totaal gewestelijk 9.6% 
Registratierechten Gedeeltelijk gewestelijk 3.2% 1.8% 
Andere belastingen Totaal gewestelijk 29.7% 

BRON · Nationale Rekeningen. Conjunctuurnota. Studie- en Documentatiedienst. eigen berekeningen. 

73 Op het einde van de periode heeft e<.:n gedeelte van dez<:: stijging als tegt:npool <::<::n lager<:: toename van de ontvangst<::n 
van de lokale overheden. 



122 

Men kan tegen deze vaststelling opwerpen dat zij een tautologie zou zijn • de uitoefening 
van de fiscale economie impliceert op zichzelf een ontvangstenstijging die hoger is dan de 
spontane evolutie. 
Niets verplichtte de Gewesten echter om hun fiscale autonomie te gebruiken om de 
globale heffingsdruk te verhogen • zij konden even goed bepaalde heffingen verminderen 
(PB, registratierechten) als compensatie voor de invoering van een eigen fiscaliteit, maar 
geen enkel Gewest heeft dat gedaan. De door de institutionele hen,ormingen van 1989 
en 1993 uitgewerkte decentralisatie hebben bijgevolg de globale heffingsdruk niet 
verminderd : de stelling van de Leviathan zou, in dit stadium van het onderzoek, 
ontzenuwd zijn. 

DE CALLAT A Y en SA VAGE ( 1998) tonen nochtans aan dat de stijging van de 
ontvangsten die op het niveau van de Gewesten wordt vastgesteld, kan worden verklaard 
door de niet-neutraliteit van de norm die hun werd opgelegd in het kader van de 
coördinatie van het budgettaire beleid van de verschillende overheidsniveaus in België 
Vermits de norm de stabilisatie is van de schuldgraad, uitgedrukt in % van de ontvangsten, 
is de omvang van de door de deelgebieden te treffen maatregelen kleiner indien het 
deelgebied kiest voor de weg van een verhoging van de ontvangsten in plaats van voor een 
verlaging van de uitgaven De bijdrage van de deelgebieden tot de stijging van de 
globale fiscale druk, die de stelling van de Leviathan ontzenuwt, vloeit dus voort uit de 
mechanismen van coördinatie van budgettaire beleidsmaatregelen die werden 
ingesteltl 

Een meer gedesaggregeerd onderzoek van de ontvangsten van de lokale besturen toont 
aan dat, alhoewel het gemiddelde tarief van de opcentiemen op de PB relatief stabiel 
gebleven is (6,9% sinds aanslagjaar 1991), het gemiddelde van de opcentiemen op de OV 
(74) de laatste jaren gestegen is • het neemt toe van 1852 opcentiemen in 1993 tot 
1951 opcentiemen in 1997, en dat in een context waar de indexering van de kadastrale 
inkomens reeds de reële waardevastheid van de grondslag verzekert. 
Bovendien is de totale opbrengst van de specifiek lokale taksen sterk stijgend Voor de 
laatste jaren zijn de cijfers • + 17,5% in 1992, +7% in 1993, + 19,4% in 1995 en +9,5% in 
1996. In de periode 1985-94, daalde deze categorie van ontvangsten nochtans gedurende 
twee jaren, namelijk in 1988 en in 1994, wat de twee jaren zijn waarin gemeenteraads
verkiezingen plaatsvonden 
Globaal bedraagt in de periode 1989-94 de gemiddelde jaarlijkse stijging van deze 
categorie van ontvangsten 7, 7%, hetgeen hoger is dan de gemiddelde jaarlijkse stijging van 
hun totale ontvangsten en noodzakelijkerwijs hoger dan de gemiddelde jaarlijkse stijging 
van de ontvangsten van de Federale Overheid, waarvan men reeds wist dat zij lager was 
dan die van de ontvangsten van de lokale overheden. Daaruit vloeit een zeer hoge 
elasticiteit ten opzichte van het BBP voort. Het feit dat deze stijging hoger is dan de 
elasticiteit van de PB ( 1 ,65) bewijst ook dat de stijging van de ontvangsten van de lokale 
overheden op discretionaire verhogingen berust · noch de elasticiteit van de OV, noch de 
specifieke kenmerken van de andere lokale taksen maken het mogelijk een dermate sterke 
stijging toe te wijzen aan een spontane ontwikkeling Het gedrag van de lokale besturen 
draagt er dus ook toe bij de stelling van de Leviathan te ontzenuwen : de 
decentralisatie vermindert niet de stijging van de globale fiscale heffing. 

74 Implü.:iete berekening door de ontvangsten van de lokale overheden in verhouding te stellen tot die van de centrak 
administratie. 
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5.43. Globale evaluatie van de huidige toestand 

De uitoefening van de fiscale autonomie werd onderzocht zowel vanuit het oogpunt van de 
evolutie van de wetgeving als vanuit het oogpunt van de evolutie van de ontvangsten Deze 
dubbele benadering leidt tot de volgende vaststellingen. 

A. De omvang van de fiscale autonomie 

De berekening van de omvang van de huidige fiscale autonomie is een delicate opdracht en men 
moet met de grootste omzichtigheid de cijfers benaderen, alsmede de te bereiken doelstellingen 
die hier en daar worden vooropgesteld zonder verdere precisering van de gebruikte 
berekeningswijze. 

Er bestaan ten minste vier zeer verschillende methodes om de omvang van de fiscale autonomie 
van de Gewesten te berekenen. 

De eerste zou erin bestaan ze te berekenen op basis van het budgettaire effect van 
wetgevende veranderingen die de Gewesten hebben ingevoerd in het kader van hun fiscale 
autonomie. Het zou dan gaan om de totaliteit van de rubriek « andere belastingen » van 
Tabel 5 23, hetzij 6% van hun ontvangsten, waarbij het verschil zou moeten worden 
toegevoegd ten aanzien van de oorspronkelijke wettelijke toestand voor de andere 
gewestelijke belastingen (75) 

De tweede zou erin bestaan de categorieën van ontvangsten waarvoor de Gewesten 
wetgevende initiatieven hebben genomen, samen te tellen. Het betreft de successierechten, 
de onroerende voorheffing, de belasting op de spelen en op de weddenschappen, de 
belasting op de automatische ontspanningstoestellen, de openingsbelasting op de 
drankslijterijen en de specifiek gewestelijke belastingen. Men komt dan uit op 16% van de 
ontvangsten van de Gewesten. 

De derde oplossing zou erin bestaan rekening te houden met de ontvangsten van de 
belastingen waarvan de Gewesten de grondslag enlof het tarief kunnen bepalen, met 
inbegrip van de opcentiemen en de kortingen. Men berekent dan de potentiële fiscale 
autonomie, die hier volledig is vermits er geen enkele categorie van ontvangsten is onder 
die welke in Tabel 5.23 worden vermeld, waarvoor de Gewesten geen bevoegdheid 
hebben inzake de grondslagenlofhet tarief 

De vierde oplossing bestaat erin de ontvangsten te verdelen naargelang van de soort van 
autonomie die zij verlenen. Deze methode heeft het grote voordeel dat zij rekening houdt 
met het feit dat de fiscale autonomie verschillende vormen kan aannemen. Men komt aldus 
tot het besluit dat de potentiëlefiscale autonomie uiteenvalt in een volledige autonomie 
voor 7% van de ontvangsten, een tariefautonomie voor 9% van de ontvangsten, en een 
autonomie « in de marge >> voor 84% van de ontvangsten. Deze werkwijze is de meest 
correcte in die zin dat zij tegemoetkomt aan het feit dat de fiscale autonomie 
verschillende vormen kan aannemen. 
Het is deze methode die wordt gebruikt in de tabellen 5.27 en 5.28. 

75 Dit g.:g.:ven 1s met beschikbaar. 
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Tahel5.27 
Kwant!ficering van de fiscale autonomie van de Gewesten 

Graad van autonomie Bedrag van de '% van de totale 
ontvangsten ( 1996) ontvangsten 

Bepaling van het tarief en de grondslag 28 7'X, 

Bepaling en wijziging van het tarief zonder wijziging van de grondslag 3-1- 9'Yo 

Invoering van opcentiemen en kortingen zonder wijziging van het tarief 
of van de grondslag 322 8-1-% 

Geen enkele autonomie 0 0'% 

Totaal 

Tabel5.28 
De omvang van de fiscale autonomie 

Internationale vergelijking 

38-1- 100% 

Graad van autonomie Gewesten Länder Länder Kantons Regio's 
België Duitsland Oostenrijk Zwitserland Spanje 

Bepaling van tarief en grondslag 7% 0% 3'% 73'% 12'% 
Bepaling en wijziging van tarief 
zonder wijziging van grondslag 9% 0% 0'% 27°/o 88% 
Enkel opcentiemen en kortingen 8-1-% 0% 0% 0% 0% 
Geen enkele autonomie 0% 100% 97%, 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

De fiscale autonomie waarover de Gewesten thans beschikken is groter dan de autonomie van 
de Duitse en Oostenrükse Länder maar kleiner dan die van de Spaame Regio's en van de 
Zwitserse Kantons. 

De Duitse Länder hebben in feite geen enkele fiscale autonomie · er bestaat weliswaar een 
beperkt aantal belastingen waarvoor zij wetgevende bevoegdheden hebben (76) maar de 
opbrengst van deze belastingen moet aan de gemeenten worden toegewezen 

De Oostenrijkse Länder hebben geen fiscale autonomie voor hun belangrijkste bronnen 
van inkomsten, met name de personenbelasting, de BTW en de accijnzen. 

In Zwitserland beschikken de Kantons over mogelijkheden om de grondslag van de 
personenbelasting te wijzigen en kunnen zij vrij het barema vaststellen, voor zover dat 
progressief is Hun fiscale autonomie is beperkt tot een tariefautonomie voor de 
vennootschapsbelasting en voor de vermogensbelastingen. 

De berekening van de fiscale autonomie in Spanje is delicater omdat men over geen enkel 
statistisch gegeven beschikt over de effecten van het stelsel dat van toepassing is sinds 
1.1.1997. Er moest dus met vergelijkingen worden gewerkt. De volledige autonomie die 
bestaat inzake successierechten en de belasting op spelen en weddenschappen zou 12% 
van hun ontvangsten betreffen en de tariefautonomie de resterende 88%. 

76 Zie luerboven p. 37. 
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8. Het geheel van de mogelijkheden van fiscale autonomie dat juridisch ter 
beschikking staat, werd slechts gedeeltelijk benut 

Geen enkel Gewest heeft gebruik gemaakt van de autonomie « in de marge » welke overeenkomt 
met 84% van hun ontvangsten. De fiscale autonomie werd bijgevolg slechts uitgeoefend op 16% 
van de ontvangsten van de Gewesten. De vraag naar de opportuniteit van een grotere .fiscale 
autonomie wordt dus gesteld in een context die wordt gekenmerkt door het niet-gebruik van 
belangrijke beschikbare manoeuvreerruimten. 

Een eerste verklaring zou erin bestaan dat er een hiaat is tussen het soort van beschikbare 
instrumenten en de budgettaire bevoegdheden die hun zijn overgedragen. Als men de 
kleinere belastingen (spelen en weddenschappen, automatische ontspanningstoestellen, 
drankslijterijen) uitschakelt, hebben de beschikbare instrumenten slechts weinig verband 
met de overgedragen bevoegdheden. Weliswaar is de mogelijkheid om de 
registratierechten aan te passen een nuttig instrument om een huisvestingsbeleid te voeren, 
wat deel uitmaakt van de gewestelijke bevoegdheden. Maar de PB procentueel veranderen 
houdt in dat men de graad van progressiviteit en de bepaling van de belastbare grondslag 
aanvaardt Evenzo kan de onmogelijkheid om een instrument dat verband houdt met de 
Ven.B te gebruiken, als hinderlijk ervaren worden bij gewestregeringen die bevoegdheden 
hebben inzake economisch beleid. 

In het geval van de subsidies aan de ondernemingen heeft het feit dat zij belastbaar zijn tot 
gevolg dat het Gewest, voor eenzelfde netto-effect voor de begunstigde, een grotere 
financiële inspanning moet leveren dan wanneer het via fiscale uitgaven zou kunnen 
werken : men begrijpt bijgevolg dat het er de voorkeur aan zou geven laatstgenoemde 
soort instrumenten te gebruiken 

Een derde verklaring zou de volgende zijn : de Economische Unie is dermate sterk dat 
verschillen in de fiscaliteit praktisch niet mogelijk zijn De verhoging van de PB zou 
verschuivingen van de bevolking veroorzaken : aanpassingen van de fiscaliteit zouden dus 
enkel in neerwaartse zin mogelijk zijn en deze zouden dan in cont1ict komen met de 
doelstellingen inzake uitgaven en begrotingssaldo. Deze stelling wordt onder andere door 
DESCHAMPS ( 1998) naar voren gebracht 

Al deze verklaringen kunnen echter zeifin vraag worden gesteld. 

Geen enkel Gewest heeft het tarief van de registratierechten verlaagd in het kader van het 
huisvestingsbeleid waarvoor het bevoegd is. Er was geen hiaat, maar men bleef inactief 
Daarentegen heeft de beslissing van de Federale Overheid om de toepassing van het BTW
tarief van 12% niet te verlengen enig debat uitgelokt in de gewestelijke parlementen 
Bovendien belet het hierboven vermelde hiaat niet de belastingen te verhogen ten einde 
over meer budgettaire middelen te beschikken en op die wijze in ruimere mate de 
instrumenten te kunnen gebruiken waarover men beschikt en die niet stelselmatig minder 
doeltreffend zijn dan de fiscale instrumenten van stimulerende aard · een bouwpremie IS 

niet stelselmatig minder doeltreffend dan een bijkomende aftrek van intresten van 
hypothecaire leningen en heeft hetzelfde effect als een verlaging van het BTW-tarief 

De rechtstreekse steunmaatregelen aan de gezinnen zijn niet belastbaar het hierboven 
aangehaalde argument is dus slechts gedeeltelijk van toepassing 

Indien het zeer uitgesproken kenmerk van de Economische Unie het gebruik van de 
beschikbare marges belet, waarom vraagt men er dan nog meer, vermits hetgeen dat de 
intensiteit van de Economische Unie uitmaakt (de gemeenschappelijke munt, de intensiteit 
van de interregionale relaties, de geringe vervoerskosten) niet zal verminderen'J 
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Niettemin werd het geheel van mogelijkheden van fiscale autonomie dat juridisch beschikbaar 
is slechts gedeeltelijk benut. De evaluatie van de huidige modaliteiten zal dus worden vervolgd 
in deze context van beperkte uitoefening van de fiscale autonomie. 

C. Weinig ns1co op schadelijke fiscale concurrentie, behalve voor de 
successierechten 

De voornaamste wijzigingen die door de Gewesten zijn doorgevoerd, betreffen de onroerende 
voorheffing, de successierechten en de belastingen die zij zelfhebben ingevoerd. 

De wijzigingen met betrekking tot de onroerende voorheffing zouden geen buitensporige fiscale 
concurrentie veroorzaken : het gewestelijke tarief van de OV is slechts een klein deel van het 
totale tarief van deze belasting en a fortiori van de totale fiscale druk op de investeringen in 
onroerend goed. Bovendien is de belastbare grondslag relatief immobiel. De enige mogelijke 
« mobiliteit» is die van de omvorming van de juridische aard van de eigenaar (77), waarvan het 
belang niet mag worden onderschat. Het is verontrustend vast te stellen dat de gewestelijke 
afWijking bij de successierechten en bij de onroerende voorheffing wordt ingevoerd terwijl de 
wetgever geen maatregelen heeft genomen om de praktijk van het zoeken naar de minst belaste 
weg die wordt toegepast door de oprichting van patrimoniumvennootschappen, tegen te gaan. Dit 
probleem krijgt zelfs meer aandacht in de dubbelbelastingverdragen die met onze buurlanden 
worden onderhandeld dan in het binnenlandse recht. 

Het risico op fiscale concurrentie dat zou kunnen worden veroorzaakt door verschillende 
barema's inzake successierechten mag niet worden verwaarloosd. Weliswaar remmen de 
standvastigheid van de Belgen en het slagboomeffect van de taalgrens de migraties af, doch het 
grootste gedeelte van de opbrengst van de belasting is geconcentreerd bij een gering gedeelte van 
de nalatenschapsaangiften waarvoor er - afgezien van het geval van de overdracht van 
ondernemingen - een aanzienlijk potentieel voordeel bestaat als men zich vestigt in het Vlaamse 
Gewest. Dit risico moet echter in een bredere context worden geplaatst : ook hier is het mogelijk 
de fiscale druk te verminderen door de juridische aard van de eigenaar om te vormen en de 
verscheidenheid houdt niet op aan de Belgische grenzen : het is eerder daar dat zij begint. Het is 
in dat opzicht raadzaam eraan te herinneren dat in de periode 1986-91 het aantal internationaal 
migrerenden dat van de interregionaal migrerenden overtreft. 

Tenslotte zijn de belastingen die de Gewesten hebben ingevoerd in uitvoering van het algemene 
beginsel van fiscale autonomie in hoofdzaak zeer nauw verbonden aan de vestigingsplaats van 
personen en zijn zij van gering belang in verhouding tot de andere belastingen die verschuivingen 
van de bevolking kunnen teweegbrengen (tarief van de opcentiemen op de PB en de OV 
bijvoorbeeld). 

77 Men bedoelt daannee hd bezit van onrol!rend goed m een patrunomumvennootschap. de et1cctJsenng enz 
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D. De uitoefening van de fiscale autonomie heeft de samenhang van de wetgeving 
verminderd 

Verscheidenheid is het onvermijdelijke gevolg van decentralisatie van bevoegdheden. Men kan 
niet terzelfder tijd fiscale autonomie aanprijzen en erover klagen dat zij leidt tot belastingen 
waarvan de toepassingsregels verschillen. In het geval van het vaste tarief van de successierechten 
op de overdrachten van ondernemingen kan men zich echter afvragen hoe de convergentie op één 
tarief (3%) te rijmen valt met toepassingsvoorwaarden die dermate uiteenlopen. Overleg inzake 
de technische aspecten zou het waarschijnlijk hebben mogelijk gemaakt iets meer samenhang te 
verzekeren. De interministeriële conferentie is de geëigende plaats voor een dergelijk overleg 

De wijzigingen die aan de successierechten werden aangebracht, stellen bovendien vier belangrijke 
problemen van samenhang. 

Er is geen akkoord tussen de Gewesten betreffende de verdeling van de opbrengst van een 
nalatenschap waarvan het netto-actief verspreid is over het grondgebied. De totale 
opbrengst komt dus toe aan het Gewest waar de nalatenschap openvalt en deze plaats is 
des te meer delokaliseerbaar naarmate de controle moeilijk of verslapt is, en het is dat 
waartoe de decentralisatie zou kunnen leiden. 

Het probleem van de internationale overeenkomsten is niet opgelost 

Gezien de schenkingsrechten federaal blijven, opent de regionale differentiatie van de 
successierechten de poort tot nieuwe mogelijkheden van arbitrage en fiscale ontwijking. 

Hetzelfde probleem stelt zich, alhoewel minder scherp, voor de verhoudingen tussen 
successierechten, schenkingsrechten en registratierechten. 

Het is niet uitgesloten dat, bij gebrek aan geëigende maatregelen, de decentralisatie hier een spel 
met een negatieve som wordt 

E. De fiscale autonomie heeft het herverdelende effect van het fiscale stelsel slechts 
in geringe mate gewijzigd 

De modaliteiten van de fiscale autonomie die in 1989 werden ingevoerd, verleenden aan de 
Gewesten het gebruik van twee instrumenten die het herverdelend effect van het fiscale stelsel 
konden beïnvloeden : de opcentiemen en kortingen op de personenbelasting en het barema van de 
successierechten. 

Het eerste instrument werd niet gebruikt en het hen•erdelend effect van de personenbelasting 
blijft dus in de handen van de federale wetgever, afgezien van de lichte afwijkingen die thans 
worden verleend door de mogelijkheid die aan de gemeenten wordt gegeven om het tarief van 
hun opcentiemen te bepalen. 
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Dit herverdelende effect van de personenbelasting hangt van meerdere factoren af die kunnen 
worden geformaliseerd in drie categorieën (78) : 

de definitie van de grondslag die aan de globale belastingheffing onderworpen is en, meer 
in het bijzonder de afwijkingen ten opzichte van het begrip van de draagkracht ; 

zij die de progressiviteit van de personenbelasting bepalen, gedefinieerd als de relatieve 
spreiding van de belasting rond haar gemiddelde, en dus onafhankelijk van het gemiddelde 
tarief; 

het gemiddelde tarief zelf 

De analyse uitgevoerd in bijlage 4 geeft aan dat de belangrijkste bepalende factoren van de 
progressiviteit, afgezien van het progressieve barema dat voor iets meer dan een derde 
verantwoordelijk is voor de totale progressiviteit, de vrijgestelde bedragen en de 
belastingverminderingen voor vervangingsinkomens zijn, welke de overige twee derde van de 
totale progressiviteit voor hun rekening nemen. De gemeentelijke opcentiemen hebben geen 
invloed op de progressiviteit : als men alle belastingplichtigen 7% bijkomende belasting laat 
betalen, verandert dat niet de relatieve fiscale druk van de enen ten opzichte van die van de 
anderen. Zij wijzigen natuurlijk wel het gemiddelde belastingtarief en op die wijze het 
herverdelend effect. Deze analyse vertrekt van het belastbaar inkomen en houdt bijgevolg geen 
rekening met de factoren die het herverdelend effect van de belasting beïnvloeden door een 
afwijking te vergroten tussen het globaal belastbaar inkomen en de draagkracht, wat bijvoorbeeld 
het geval is bij de deglobalisatie van de inkomsten uit roerende goederen 

De door de Gewesten aangebrachte veranderingen aan het barema van de successierechten 
hebben het herverdelende effect van deze belasting gewijzigd. Vermits zij er voornamelijk in 
bestaan de verschillen tussen de verschillende barema's te verminderen die van toepassing zijn in 
functie van de graad van verwantschap en vermits zij slechts in geringe mate het barema wijzigen 
dat van toepassing is voor nalatenschappen tussen echtgenoten en in rechte lijn, kan men stellen 
dat zU de progressiviteit van de successierechten hebben teruggebracht naar hun 
fundamentele doelstelling, waarbU zU een grotere neutraliteit verzekeren ten opzichte van de 
graad van venvantschap. 

F. De decentralisatie heeft de globale fiscale druk niet verminderd 

Het blijkt dat de Belgische toestand tegen de stelling van de Leviathan ingaat Terwijl 
laatstgenoemde de decentralisatie aanprijst als een middel tegen de buitensporige uitbreiding van 
de openbare sector, stelt men in België vast dat de toegenomen decentralisatie de globale fiscale 
druk niet heeft verminderd. Al is dat waar, dan is dat toch gedeeltelijk toe te schrijven aan de 
ingestelde mechanismen van coördinatie van het begrotingsbeleid, die de Gewesten ertoe brengen 
ontvangstenverhogingen te verkiezen boven uitgavenverminderingen. Dit voorbehoud geldt echter 
niet voor de lokale overheden. Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de 
Gewesten bevoegdheden hebben gekregen waarbij een uitgavenstijging noodzakelijk was. 

78 Z1e bijlage 4 
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G. De uitoefening van de fiscale autonomie heeft de doeltreffendheid van het fiscaal 
beleid verminderd 

De verdeling van sommige belastingen tussen verschillende beleidsniveaus heeft de 
doeltreffendheid van het fiscaal beleid verminderd. 

Dat is onder meer het geval voor de verkeersbelasting. Het feit dat deze belasting op de lijst van 
regionaliseerbare belastingen staat heeft tot gevolg dat de Federale Overheid haar bevoegdheden 
niet meer kan uitoefenen zonder de voorafgaande toestemming van de Gewesten te vragen, zelfs 
indien zij niets van de ontvangsten krijgen. 

Dit is eveneens het geval bij de onroerende fiscaliteit : de Federale Overheid kan de tarieven van 
de registratierechten niet wijzigen zonder de toestemming van de Gewesten, en de 
manoeuvreerruimte van laatstgenoemden is beperkt tot opcentiemen en kortingen De Gewesten 
hebben daarentegen wel hun beleidsprioriteiten kunnen uitdrukken op het vlak van de onroerende 
voorheffing. De huidige bevoegdheidsverdeling heeft echter tot gevolg dat er wordt 
aangedrongen op het uitstel van de kadastrale perequatie · de Federale Overheid moet ervan de 
kosten dragen er ervoor de politieke verantwoordelijkheid opnemen, terwijl het grootste deel van 
de opbrengst ervan naar de lokale overheden gaat (79). Het gaat hier om een voorbeeld van 
externe effecten die de budgettaire keuzen suboptimaal maakt (80) . de «beslissing» van de 
Federale Overheid om geen nieuwe kadastrale perequatie door te voeren heeft een effect op de 
ontvangsten van de gewestelijke regeringen, die er belang bij hebben dat er een kadastrale 
perequatie komt maar die ze zelf niet kunnen bewerkstelligen. 

79 Zie HOGE RAAD VAN FINANCIËN ( 1997). pp. 74 en volgende. 
80 Zie hieromtrent DE CALLAT A Yen SA VAGE ( 1998), pp. 113 en volgende. 
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5.5. Tussentijdse conclusies 

Alvorens over te gaan naar het vooruitbeschouwende gedeelte van dit vijfde hoofdstuk, is het 
nuttig de voornaamste elementen samen te brengen die aan het licht kwamen bij het onderzoek 
van de huidige toestand. 

Of de fiscale autonomie nu een noodzakelijk gevolg van het federalisme is of een politieke 
keuze, het is duidelijk dat het toepassingsgebied ervan moet worden bepaald rekening 
houdend met de bijzonderheden van België. Het is moeilijk te ontkennen dat deze dikwijls tot 
uiting komen rond een politiek tweepolige of driepolige as, tenvijl de werkelijkheid soms even 
contrastrijk is op het intraregionaal als op het interregionaal niveau. Door de bijzonderheden 
van de Gewesten op te sporen, kon het Verslag deze valstrik uiteraard niet ontlopen. 

België is een kleine open economie met een hoge schuldgraad en een eveneens hoge fiscale 
druk. Noch de voortzetting van de schuldajbouw, noch de fiscale autonomie vereisen echter 
automatisch een verdeling van de schuld Evenwel vereist een correcte toewijzing van de 
budgettaire lasten aan de verschillende entiteiten van de federale Staat het behoud en zelfs de 
versterking van expliciete mechanismen opdat al deze entiteiten daadwerkefük zouden 
bijdragen tot de sanering van een deel van deze schulll 
De contrasten tussen de drie Gewesten zijn talrijk en het niet te venvaarlozen belang van de 
subregionale realiteiten belet niet dat er zich een beeld aftekent van een Vlaanderen dat in een 
betere toestand verkeert dan Wallonië, tenvijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alle 
kenmerken heeft van een tewerkstellingsgebied waarvan het hinterland ruimschoots het 
grondgebied overtreft dat onder de rechtsmacht van zijn gewestelijke overheden valt (cf 
bijvoorbeeld de uittocht van sommige Brusselse sociale lagen naar de rand). 
De betrekkingen tussen de Gewesten worden zowel gekenmerkt door een sterke wederzijdse 
vervlechting (pendelverkeer naar Brussel, verdeling van de exploitatievestigingen en de 
maatschappelijke zetels, goederenstromen), als ook door de standvastigheid van de bevolking 
en een slagboome_ffect van de taalgrens tussen Vlaanderen en Wallonië. 
In een dergelijke context is het belangrijk dat de verschillende markten zich kunnen 
aanpassen aan de plaatselijke toestanden. Indien dat voor de vastgoedmarkt wel degelijk het 
geval is, dan geldt dat niet helemaal voor de arbeitl5markt. 

In een dergelijke context beschikken de Gewesten thans over een fiscale autonomie waan•an 
zij echter slechts karig gebruik hebben gemaakt. De graad van fiscale autonomie samenvatten 
in een getal is delicaat en zelfs vatbaar voor kritiek, gezien de fiscale autonomie verschillende 
vormen kan aannemen. Het blijkt dat zij volledig is voor 7% van de ontvangsten van de 
Gewesten, waaraan 9% van de ontvangsten moet worden toegevoegd, waan•oor er een 
tariefautonomie is. Van de autonomie« in de marge», welke 84% van de ontvangsten betreft, 
werd daarentegen geen gebruik gemaakt. De fiscale autonomie van de Gewesten is groter dan 
die van de Duitse en Oostenrijkse Länder, maar kleiner dan die van de Spaanse Regio's en 
van de Zwitserse Kantons. 
Indien het zo is dat de fiscale autonomie de globale fiscale druk niet heeft vermïnderd, is het 
weinig waarschijnlijk dat zij, in haar huidige vorm, van dien aard is dat zij een proces van 
schadelijke fiscale concurrentie voortbrengt, behalve in het geval van de successierechten 
waar zich overigens niet te venvaarlozen problemen van samenhang stellen. 
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Het blijkt tevens dat zij slechts zeer marginaal het herverdelende effect van het fiscale stelsel 
heeft aangetast : dit luik van het economisch en fiscaal beleid is dus wel degelijk op het 
«voorbehouden terrein» van de Federale Overheid gebleven. 

Daarentegen hebben de spreiding en de verdeling van de bevoegdheden de doeltreffendheid 
van het fiscaal beleid verminderd, tenminste voor bepaalde belastingen van ondergeschikt 
belang. 

5.6. Basisbeginselen 

De fiscale autonomie kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om een volledige 
bevoegdheid betreffende de belastbare grond<'llag, het tarief en de vrijstellingen, de 
administratie en de inning van de belasting, haar invordering en de procedure. Zij kan echter 
ook beperkt zijn tot één van de aspecten van de belasting : de mogelijkheid om het tarief vast 
te stellen, of om het aan te passen via opcentiemen of kortingen, maar zonder aan de 
grondslag te raken. 

Het vooruitbeschouwende gedeelte van het Verslag, dat begint vanaf de volgende paragraaf, 
beschouwt eerst de fiscale autonomie als een globaal concept. De vraag naar haar 
toepassingswijze zal behandeld worden naar aanleiding van de uitwerking en de analyse van 
verschillende scenario's, na de verduidelijking van de doelstellingen en de basisbeginselen. 

A. Bevordering van het welzijn van de federatie 

De fiscale autonomie moet toelaten het welzijn van de federatie en van zijn samenstellende 
delen te bevorderen : dat is een fundamenteel basisbeginsel Zij mag dus niet opgevat worden 
als een uitweg naar een uiteenlopende evolutie die een spel met een negatieve som zou zijn 
Integendeel, het is een zoektocht naar een verdeling van de bevoegdheden inzake fiscaal beleid die 
een betere aanpassing ervan aan de lokale voorkeuren mogelijk maakt, zonder evenwel de andere 
deelgebieden of de hele federatie te schaden. 

Dit eerste basisbeginsel is fundamenteel en meer dan een van de hieronder vermelde beginselen 
vloeien er eveneens uit voort. Het uitverkoren middel om het te concretiseren bestaat in een 
wederzijdse loyauteit tussen de Federale Staat en de deelgebieden alsmede tussen de deelgebieden 
onderling. 

B. De vrijwaring van de doeltreffendheid van het economisch beleid 

Er moet over worden gewaakt dat de vooruitgang van de Europese harmonisatie en de uitbouw 
van het federalisme verzoend wordt met de noodzaak een werkelijk vermogen om een 
economisch beleid te voeren te vrijwaren voor de overheden. Dit werkelijke vermogen 
veronderstelt de mogelijkheid om te kunnen beschikken over een voldoende aantal 
instrumenten van economisch beleül 

De overheden moeten aldus het globale tekort, het tempo van de schuldafbouw, het niveau en de 
structuur van de globale belastingheffing kunnen controleren, de noodzakelijke maatregelen 
kunnen nemen om de inkomens te herverdelen zoals dat gewenst wordt en zo nodig de groei en 
de werkgelegenheid kunnen ondersteunen. 
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Het huidige institutionele kader van Europa laat niet toe te voorspellen of en wanneer er een reële 
mogelijkheid zal zijn om dergelijk economisch beleid uit te oefenen op Europees vlak De Staten 
moeten dus de mogelijkheid om een economisch beleid, zowel op gecoördineerde als op 
afzonderlijke wijze te voeren, kunnen behouden De fiscale autonomie van de Gewesten en 
Gemeenschappen mag dus niet zodanig worden georganiseerd dat de verbrokkeling van de 
bevoegdheden zou leiden tot een geringer vermogen tot het voeren van een economisch beleid. 
Zij moet integendeel worden georganiseerd, erop lettend het vermogen van de Federale Staat te 
versterken om, via zijn verschillende samenstellende delen, een gediversificeerd doch 
samenhangend economisch beleid te voeren. 

C. Het behoud van de hoofdverantwoordelijkheid van de Federale Overheid inzake 
stabilisatie 

Het voornaamste deel van de verantwoordelijkheid voor het stabilisatiebeleid ( 81) komt in elk 
geval toe aan de Federale Overheid, tegen een Europese achtergrond van coördinatie van het 
economisch beleid tussen de Lid-Staten en de Europese Centrale Bank. 
De Federale Overheid heeft er zich toe verbonden het primair overschot van de gezamenlijke 
overheid op 6% van het BBP te handhaven zolang de schuldgraad hoger blijft dan de norm van 
60% die wordt vermeld in het Verdrag van Maastricht. De coördinatie van het economisch beleid 
in Europa vereist anderzijds dat de Lid-Staten zich de middelen verschaffen om het hoofd te 
bieden aan de economische cycli 
Het is dus belangrijk dat de Federale Overheid de e.'tsentie van de bevoegdheden inzake de 
helastingen die gekoppeld zijn aan de economische activiteit (PB, Ven.B, BTW) behoudt en 
dat zij aan de deelgebieden structureel en cyclisch stabiele ontvangsten waarborgt, f~{ dit nu 
via een stelsel van gedeelde belastingen, van .fiscale autonomie of van dotaties, of door een 
oordeelkundige samenvoeging van deze drie instrumenten gebeurt. 

De erkenning van de hoofdverantwoordelijkheid van de Federale Overheid inzake stabilisatie 
betekent niet dat zij zich alle desbetreffende instrumenten moet toe-eigenen Alle beleidsniveaus 
nemen deel aan de stahilisatiefunctie. Zo beschikken de Gewesten momenteel over 
bevoegdheden die gebruikt kunnen worden om een stabilisatiebeleid te voeren, en is de bijdrage 
van de lokale overheden tot de overheidsinvesteringen niet verwaarloosbaar Er is geen enkele 
reden om op deze voldongen feiten terug te komen. De eventuele oversijpelingseffecten moeten 
tegemoet worden getreden door middel van geëigende coördinatieprocedures. 

Van zodra er een veelheid van actoren en een gemeenschappelijke doelstelling bestaat, dringt 
een coördinatie zich op. De bijdrage van de Gewesten tot het stabilisatiebeleid mag dus geen 
ongecontroleerde begrotingstekorten tot gevolg hebben • de Gewesten moeten integendeel een 
bijdrage leveren tot de globale, uit het stabiliteitspact afgeleide begrotingsdoelstellingen De 
manoeuvreerruimte die deze globale doelstellingen toelaten, zou bij voorrang moeten worden 
aangewend voor de vermindering van de fiscale druk op de inkomsten uit arbeid, voor de opvang 
van de gevolgen van de veroudering van de bevolking en om te voldoen aan de toegenomen vraag 
van de burgers inzake justitie Deze prioritaire doelstellingen hebben hoofdzakelijk betrekking op 
bevoegdheden van de Federale Overheid. Het lijkt trouwens normaal dat het de Federale Overheid 
is die geniet van de manoeuvreerruimte die voortspruit uit de sanering van de begroting en de 
daaruit voortvloeiende schuldafbouw, aangezien zij de voornaamste saneringsinspanningen 
geleverd heeft die het begrotingstekort onder de drempel van 3% hebben gebracht 

81 In zijn contracyclische dimensie, maar ook in zijn dimensie van stmcturde aanpassing en van ondersteuning van de 
groei en de werkgelegenheid. 
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D. De solidariteit tussen personen moet behouden blijven op het niveau van de 
federale Staat 

In een Federale Staat kan de solidariteit werken tussen personen, onafhankelijk van het Gewest 
waar zij verblijven, of tussen de deelgebieden. Per slot van rekening is alleen de globale 
solidariteit van belang. 

In het bijzondere geval van België kan de wisselwerking van de solidariteit tussen personen en 
tussen Gewesten als buitensporig worden ervaren door degenen die menen dat zij een 
nettobijdrage leveren en die een tweeledig gepolariseerde interpretatie hebben van een meer 
complexe werkelijkheid. 

De Mdeling is van mening dat vooreerst de solidariteit tussen personen op het niveau van de 
Federale Staat moet worden behouden. Dit impliceert dat, niettegenstaande de huidige 
bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten, de wetgevende bevoegdheden, de 
bevoegdheid inzake controle en de budgettaire middelen van de belastingen en sociale heffingen 
die de essentie van de herverdelingsfunctie verzekeren, federaal moeten blijven. Daaruit vloeit ook 
voort dat de toekenning van fiscale autonomie de bevoegdheid van de Federale Overheid om de 
draagkracht te bepalen, niet mag ontkrachten. 

E. Een expliciete solidariteit tussen de deelgebieden 

Het behoud op het federale niveau van de solidariteit tussen personen moet als tegengewichten de 
afschaffing van impliciete solidariteitsmechanismen tussen deelgebieden inhouden (bijvoorbeeld de 
tenlasteneming door de Federale Overheid van uitgaven die rusten op de deelgebieden, dotaties 
die niet overeenkomen met de behoeften) en een herformulering van de expliciete solidariteit. 

De aanvullende solidariteit tussen de deelgebieden zou dus, voor zover zij noodzakelijk IS, 

moeten steunen op expliciete, permanente en omkeerhare solidariteitsmechanismen. 

F. De samenhang van het fiscale stelsel waarborgen en bevoegdheidsconflicten 
voorkomen 

De recente WIJztgmgen aan de successierechten hebben aangetoond dat de verdeling van de 
bevoegdheden vaag kon zijn en dat de grens tussen de regels die betrekking hebben op de 
grondslag en die welke betrekking hebben op de vrijstellingen niet duidelijk getrokken was of 
onderhevig was aan discussie. 

De Mdeling is van mening dat deze toestand gecorrigeerd moet worden en dat, om 
bevoegdheidsconflicten te voorkomen die overigens zouden kunnen ontaarden in schadelijke 
fiscale concurrentie, op een duidelijke wijze de regels moeten worden vastgelegd met betrekking 
tot de grondslag en tot de vrijstellingen, die tot de bevoegdheid van de Gewesten behoren. Bij 
gebrek daaraan zou de bevoegdheid federaal zijn. Dit beginsel kan tegenstrijdig overkomen met 
het grondwettelijk maar thans niet uitgevoerd beginsel dat de residuaire bevoegdheden toekent 
aan de Gewesten. De Mdeling is nochtans van mening dat inzake fiscale aangelegenheden de 
residuaire bevoegdheden moeten worden toegewezen aan de Federale Overheid ten einde de 
samenhang van het fiscale stelsel te verzekeren en conflicten te voorkomen die onzekerheid 
creëren. 
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G. Schadelijke fiscale concurrentie binnen de federale Staat voorkomen 

De evaluatie van het huidige stelsel heeft geleid tot het besluit dat de werkelijke risico's op fiscale 
concurrentie gering waren, met een voorbehoud voor het geval van de successierechten. 
De voorkoming van schadelijke fiscale concurrentie moet eveneens een basisbeginsel blijven bij de 
uitbreiding van de fiscale autonomie van de Gewesten : de evaluatie van de fiscale concurrentie 
die hierboven verricht werd in het Europese kader (82) geldt eveneens tussen Gewesten. 
Dit basisbeginsel kan worden uitgewerkt door een gedragscode die reikt tot de administratieve 
praktijk, of ook door het solidariteitsmechanisme tussen deelgebieden te koppelen aan de 
relatieve fiscale lasten : een Gewest dat fiscale concurrentie aangaat, zou dan meer moeten 
bijdragen tot de solidariteitsmechanismen. 

H. De doeltreffendheid van de administratie consolideren en verbeteren 

De fiscale autonomie van de Gewesten mag op geen enkele manier afbreuk doen aan het 
vermogen van de Federale Overheid om haar belastingen te controleren en te heffen, in het 
bijzonder wat de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de BTW betreft. 

Het is dus van het grootste belang : 

dat de gegevens die aan de basis liggen van de controle inzake de federale belastingen ter 
beschikking blijven van de Federale Overheid en dat er een stelselmatige en volledige 
informatie-uitwisseling plaatsgrijpt tussen de federale administraties en de administraties 
van de deelgebieden; 

dat, in het bijzonder, de administratie die belast is met de inning van de personenbelasting 
in staat zou zijn kosteloos en zonder uitstel alle aanwijzingen te verkrijgen die 
noodzakelijk zijn voor de wedersamenstelling van de inkomsten van de belastingplichtigen, 
zelfs indien zij worden verkregen op basis van de inning van de belastingen waarvan de 
administratie en de controle geregionaliseerd zouden worden; 

de federale controlediensten, zoals de BBI en de AOIF, te behouden. 

Indien zulks niet het geval zou zijn, kan redelijkerwijze gevreesd worden dat de Federale 
Overheid geen andere keuze heeft dan de fiscale druk te verhogen op de minst mobiele belastbare 
grondslagen, zoals onder meer de bezoldigingen, hetgeen het huidige taxatieverschil tussen arbeid, 
kapitaal en consumptie zou verergeren en zou indruisen zowel tegen de billijkheid van het 
belastingstelsel als tegen de doelstellingen waarvoor het wenselijk is de beschikbare 
manoeuvreerruimten te gebruiken. 

I. Eenvoud en doorzichtigheid 

Er moet gelet worden op de eenvoud en de doorzichtigheid van het belastingstelsel Welnu, de 
toename van het aantal gezagsniveaus zal naar alle waarschijnlijkheid ingaan tegen dit beginsel. Er 
moet bijgevolg vermeden worden dat dit leidt tot een ingewikkeld kluwen van bevoegdheden 
waarin de burger zijn weg niet meer vindt. 

82 Zie hierboven, afdeling 4.2, p. 60 en volgende. 
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5.7. Welke fiscale autonomie, en met welk doel? 

De overdracht van bevoegdheden inzake fiscaal beleid aan de deelgebieden kan geschieden met 
het doel om aan de begunstigde entiteit een middel te geven om : 

de productie van publieke goederen en diensten te financieren of externe effecten te 
corrigeren ( allocatieve functie), 

de inkomens te herverdelen (herverdelingsfunctie), 

de economische cycli te beïnvloeden (stabilisatiefunctie), 

het gedrag van de gezinnen of van de ondernemingen te beïnvloeden, in het licht van hun 
bevoegdheden (stimulerende functie). 

In de praktijk komt het evenwel regelmatig voor dat eenzelfde belasting het instrument is voor 
verschillende doelstellingen. 

Het blijkt dat de voornaamste verantwoording van de fiscale autonomie erin bestaat aan de 
deelgebieden, in het kader van de huidige verdeling van de bevoegdheden, een bijkomende mate 
van vrijheid te geven om de productie te financieren van de publieke goederen en diensten die zij 
wensen, rekening houdend met de voorkeuren van de burgers. Deze verantwoording sluit aan bij 
het subsidiariteitsbeginsel. 
De .fiscale autonomie situeert zich dus hoofdzakelijk in het kader van de al/ocatieve en 
stimulerendefunctie van de belasting. 

De herverdelingsfunctie moet in hoofdzaak een bevoegdheid van de Federale Overheid 
blijven, zowel in haar horizontale dimensie, die de bepaling van de draagkracht insluit 
(vaststelling van de belastbare grondslag, regeling van de gezinsaspecten van de belasting) als in 
haar verticale dimensie (progressiviteit van het tarief van de inkomstenbelasting). Een van de 
fundamentele beginselen van het bestaan van een Staat is inderdaad de solidariteit tussen 
personen, die voorrang heeft op de geografische onderverdelingen, zelfs indien de interregionale 
migraties gering zijn. 
De voorrang van de Federale Overheid betekent ook dat, wat ook de graad van decentralisatie 
van de andere belastingen zou zijn, de administratie die belast is met de inning van de belastingen 
die de herverdelingsfunctie verzekeren, moet kunnen beschikken over alle gegevens die voor de 
controle noodzakelijk zijn, met inbegrip van de vermogensbestanddelen die haar wettelijk kunnen 
worden medegedeeld. 
De deelgebieden en de lokale overheden hebben weliswaar reeds herverdelende bevoegdheden 
dit is het geval wat betreft het bestaansminimum, de overdrachten aan de gezinnen buiten de 
sociale zekerheid (zoals de studiebeurzen) en de mogelijkheid om opcentiemen te heffen of 
kortingen toe te staan op de PB. De toekenning aan de Gewesten van een ruimere fiscale 
autonomie mag echter niet tot gevolg hebben dat er aan de Federale Overheid instrumenten 
onttrokken worden die de essentie van de herverdelingsfunctie uitmaken. 
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De toekenning aan de deelgebieden van bevoegdheden in het kader van een stimuleringsbeleid 
maakt het voonverp uit van een debat. 

Van zodra een bevoegdheid wordt toegekend aan een deelgebied, moet dit kunnen 
beschikken over alle bijbehorende instrumenten, dat wil zeggen zowel over rechtstreekse 
steunmaatregelen als over fiscale uitgaven. Momenteel beschikken zij echter enkel over 
eerstgenoemde instrumenten. 

De aan de ondernemingen toegekende subsidies zijn belastbaar. De toekenning door een 
deelgebied van een subsidie van 100 BEF heeft dus, op basis van het normale tarief van de 
Ven.B, een netto-effect van 60 BEF voor de begunstigde onderneming en doet de 
ontvangsten van de Federale Overheid met 40 BEF toenemen. De toestand is duidelijker 
voor wat de overdrachten aan de gezinnen (bouw- en renovatiepremies, studiebeurzen 
enz.) betreft : deze zijn niet belastbaar in de personenbelasting. De betrokken persoon 
ontvangt het volledige bedrag van de steun 

De superioriteit van fiscale steunmaatregelen in vergelijking met rechtstreekse 
steunmaatregelen is echter niet bewezen. Onder meer lijkt het er op dat fiscale 
steunmaatregelen slechts doeltreffend zouden zijn indien zij automatisch en massaal ( cf de 
coördinatiecentra) kunnen zijn 

Eenzelfde instrument kan gebruikt worden voor verschillende doelstellingen Zo kunnen 
bijvoorbeeld de fiscale uitgaven verbonden aan investeringen in onroerende goederen 
zowel gebruikt worden ter stimulering van de activiteit (federale bevoegdheid) als voor 
een huisvestingsbeleid. Een oplossing die alle instrumenten zou toekennen aan eenzelfde 
gezagsniveau, is dan niet mogelijk. 

In elk geval zou elke overdracht aan de Gewesten van fiscale instrumenten met een stimulerende 
draagwijdte drie beginselen moeten naleven 

De naleving van de concurrentieregels. 
Fiscale steunmaatregelen met een stimulerende draagwijdte zullen meer en meer 
gecontroleerd worden op Europees vlak, terwijl tot op heden de controle op rechtstreekse 
steunmaatregelen steeds strikter is geweest dan die op fiscale steunmaatregelen. Het 
akkoord omtrent de gedragscode inzake ondernemingsfiscaliteit en de toegenomen 
controle op overheidssteun, waaronder de fiscale uitgaven, in het kader van het 
mededingingsbeleid, illustreren deze verstrakking 

Geen verschillende definities van de draagkracht creëren. 
In de personenbelasting zou de toekenning aan de deelgebieden van bevoegdheden inzake 
fiscale steun kunnen ingaan tegen het beginsel dat de grondslag van de belasting en 
bijgevolg ook de draagkracht moet vastgesteld worden door de Federale Overheid Zoals 
wij hierna zullen zien, kan een dergelijke toestand vermeden worden door de 
toepassingsregels van de stimuleringsmaatregelen om te vormen. 

De budgettaire neutraliteit in hoofde van de Federale Overheid 
Aangezien geen enkele begeleidende maatregel voorzien is, zou het gebruik door de 
Gewesten van dit soort instrument op kosten van de Federale Overheid geschieden. Er 
moet dus een mechanisme ter compensatie van het ontvangstenverlies voorzien worden. 
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5.8. Scenario's inzake fiscale autonomie 

Het algemene beginsel van fiscale autonomie is een verworvenheid die vanzelfsprekend moet 
behouden blijven. De door de Afdeling onderzochte scenario's, die hierna in detail besproken 
worden, steunen dus op dit fundamentele beginsel. Het gaat om 

een centraal scenario voor de gewestelijke belastingen, met evenwel een alternatief voor 
de successierechten, 

twee nieuwe scenario's inzake personenbelasting, 

de eventuele overdracht aan de Gewesten van bepaalde stimuleringsmaatregelen. 

Elk scenario moet dus onderzocht worden rekening houdend met het feit dat het een element 
is van een globaal pakket. 

5.81. Het algemene beginsel van fiscale autonomie 

Het spreekt vanzelf dat het algemene beginsel van fiscale autonomie zoals vermeld in de 
Grondwet behouden moet blijven. 

Dit standpunt vertrekt vooreerst van het vermoeden ten voordele van fiscale autonomie dat het 
federalisme instelt (83). Het feit dat zijn toepassingsgebied oordeelkundig afgebakend moet 
worden, doet geenszins afbreuk aan dit beginsel en de uitgevoerde evaluatie van het huidige 
stelsel, zelfs al is zij niet volledig positief, laat niet toe het opnieuw in vraag te stellen. 

5.82. De gedeelde belastingen 

Het vertrekpunt is hier een onbestaande fiscale autonomie · de gedeelde belastingen kennen geen 
enkele fiscale bevoegdheid toe aan de deelgebieden. 

A. De BTW 

In het meer specifieke geval van de BTW is het overgedragen bedrag niet afhankelijk van de 
lokalisatie van de opbrengst van de belasting en zelfs niet van de evolutie ervan, zodat de band 
tussen de ontvangsten van de Gemeenschappen en de BTW louter fictief is. Twee argumenten 
pleiten voor het behoud van het huidige stelsel : 

de noodzaak voor de Federale Overheid om ten volle te beschikken over de wetgevende 
bevoegdheden inzake de belastingen die verbonden zijn met de economische activiteit. wat 
het geval is voor de BTW, 

de ontwikkeling van de Europese integratie, welke de beslissingsmacht inzake BTW zelfs 
voor de nationale Staten vermindert. 

83 Z1e h1crboven, afdeling 5.1, p. 82. 
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De Afdeling is dus van oordeel dat de aan de Gemeenschappen toegewezen BTW een gedeelde 
belasting moet blijven en dat het niet aangewezen is de fiscale autonomie, zowel inzake de 
tarieven als inzake de grondslag van de belasting, verder uit te diepen. 
Men zou zich kunnen steunen op de louter fictieve aard van de belastingoverdracht om te pleiten 
voor haar afschaffing en haar vervanging door een stelsel van dotaties.Hoewel een dergelijke 
afschaffing het voordeel zou hebben van de duidelijkheid , pleit de Afdeling daar echter niet 
voor, vermits zij verkiest de, weze het symbolische, draagwijdte van de gedeelde belasting te 
behouden. 

B. De personenbelasting 

Zoals de BTW is de personenbelasting die aan de Gemeenschappen wordt toegewezen, een 
gedeelde belasting, maar de huidige financieringswetten leiden hier, na de overgangsperiode, tot 
een toewijzing op basis van de fiscale capaciteit. 

De personenbelasting zou dan het statuut kunnen krijgen van een samengevoegde belasting, 
zoals dat thans het geval is voor de Gewesten De Gemeenschappen zouden geen bevoegdheid 
hebben inzake de belastbare grondslag en het tarief van de belasting, daar hun enige graad van 
autonomie zou bestaan in de vastlegging van opcentiemen of in de toekenning van kortingen Dit 
zou het mogelijk maken een fiscale autonomie toe te kennen aan de Gemeenschappen · als het 
federalisme een vermoeden instelt ten gunste van fiscale autonomie, is er geen enkele reden om 
bepaalde deelgebieden daarvan uit te sluiten. 

De uitwerking van dit scenario zou nochtans problemen stellen voor de belastingplichtigen die 
woonachtig zijn in het Brussels Hl){?fdstedelijk Gewest. 

Indien door de Gemeenschappen opcentiemen en kortingen worden ingevoerd , zal er zich 
een ernstig probleem van fiscale concurrentie stellen · het behoren tot de ene of de 
andere Gemeenschap kan slechts worden vastgesteld op basis van de taalrol van de 
aangifte, welke door de belastingplichtige gemakkelijk kan worden gewijzigd 

Aan dit probleem kan bijgevolg slechts worden tegemoetgekomen door hier de oplossing 
toe te passen die werd gebruikt voor het kijk- en luistergeld, namelijk opcentiemen of 
kortingen die zouden worden geheven of toegekend door de Gewesten en weer afgestaan 
aan de Gemeenschappen, of die door de Gewesten zouden worden gebruikt voor de 
financiering van gemeenschapsuitgaven In de huidige toestand van onze instellingen 
kan de fiscale autonomie van de Gemeenschappen bijgevolg enkel onrechtstreeks zijn. 

5.83. De gewestelijke belastingen 

Er zijn hier talrijke oplossingen mogelijk. De Afdeling heeft er de voorkeur aan gegeven de 
hoofdlijnen van een centraal scenario te formuleren , liever dan haar weg te verliezen in de 
formulering en het onderzoek van de veelvuldige mogelijke combinaties om de verschillende 
bevoegdheidsniveaus (grondslag, tarief, administratie, inning en procedure, met inbegrip van het 
beheer van de geschillen) over negen belastingen te verdelen tussen twee overheidsniveaus. 
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Dit centraal scenario is het volgende : 

een grotere decentralisatie van de fiscaliteit op onroerende goederen : dat wil zeggen meer 
in het bijzonder van de onroerende voorheffing en van de registratierechten, 

voor de successierechten, een alternatief tussen het behoud van de fiscale autonomie met 
een betere coördinatie en de terugkeer naar de Federale Overheid met het statuut van 
samengevoegde belasting, 

centralisatie van de wetgevende bevoegdheden inzake verkeersbelasting, eurovignet en 
milieutaksen, die gedeelde belastingen zouden worden, 

behoud van de bestaande toestand voor wat de andere belastingen betreft. 

A. De modaliteiten van het centraal scenario 

ONROERENDE VOORHEJ<r1NG 

De Afdeling stelt voor de omvorming van de onroerende voorheffing tot een grondbelasting 
officieel te maken. De Gewesten zouden een volledige bevoegdheid hebben voor de bepaling 
van het tarief van de belasting, voor de vrijstellingen en ontheffingen, alsmede om de 
administratie en de inning en•an te verzekeren, in het kader van een federale procedure. De 
samenhang van het .fiscale stelsel zou erbij winnen doordat de bevoegdheden met betrekking 
tot de belastbare grond\·/agfederaa/ blijven. De overdracht van deze bevoegdheden kan slechts 
onder bepaalde voonvaarden in ovenveging worden genomen. 

De bevoegdheid inzake tarieven zou dus bij de Gewesten blijven. De Afdeling wenst 
nochtans dat het multiplicatieve effect van het regionale tarief op het globale tarief zou 
worden afgeschaft, teneinde het instrument waarover het Gewest beschikt gemakkelijker 
operationeel te maken : de provinciale en gemeentelijke opcentiemen, die in tegenstelling 
tot wat hun benaming kan doen vermoeden, een vermenigvuldigend effect hebben, moeten 
worden omgevormd tot tarieven die bij het tariefvan het Gewest opgeteld worden. 

De toekenning van vrijstellingen zou volledig een gewestelijke bevoegdheid worden, 
vermits het gaat om instrumenten van een huisvestingsbeleid, wat tot hun bevoegdheid 
behoort Conform het basisbeginsel (F) moet de bepaling van vrijstellingen op een 
beperkende wijze geschieden. 

De administratie en de inning van deze belasting zouden kunnen worden toevertrouwd 
aan de gewestelijke admini.11traties, in het kader van eenfederale procedure. 
De overdracht van administratieve bevoegdheden mag geen afbreuk doen aan de 
samenhang van het fiscale stelsel (84) er is dus geen sprake van dat deze opdrachten 
zouden worden toevertrouwd aan de privé-sector. 

84 Cf. hd basisbeginsel (H). 
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Het behoud van de bevoegdheid inzake de belastbare grondslag op het niveau van de 
Federale Overheid verzekert een betere samenhang van het fiscale stelsel. Om de 
inkomstenbelasting doeltreffend te controleren, is het inderdaad nodig om de zo volledig 
mogelijke toestand van de belastingplichtige te kunnen vaststellen, zowel op het vlak van 
inkomsten als van vermogen. Het is dus van groot belang dat de gegevens betreffende het 
onroerend vermogen ter beschikking blijven van de Federale Overheid. 
Overigens is het kadastraal inkomen niet alleen de belastbare grondslag van de onroerende 
voorheffing, maar het is die ook gedeeltelijk voor de personenbelasting. 
De samenhang van het fiscale stelsel wordt thans echter geschaad door het ontbreken van 
een kadastrale perequatie. De Afdeling bevestigt haar standpunt volgens hetwelk deze 
perequatie moet worden uitgevoerd (85). De kosten ervan en de politieke 
verantwoordelijkheid ervoor moeten worden verdeeld met de Gewesten. 

De overdracht naar de Gewesten van de bevoegdheden inzake belastbare grondslag zou 
een voorafgaande hervorming van de personenbelasting noodzaken. Indien deze 
overdracht van bevoegdheden zou worden doorgevoerd, zou men zich immers in een 
toestand kunnen bevinden waar een Gewest zou besluiten een kadastrale perequatie te 
verrichten en andere Gewesten dat niet zouden doen, en zelfs in een toestand waar een 
Gewest zou kiezen voor een andere grondslag voor de vestiging van haar grondbelasting 
(bijvoorbeeld de vermogenswaarde van het gebouw). De overdracht van de belastbare 
grondslag aan de Gewesten kan bijgevolg niet worden overwogen zonder dat 
voorafgaandelijk elke band wordt doorgeknipt tussen de grondslag van de gewestelijke 
grondbelasting en de federale inkomstenbelasting. Concreet zou dit betekenen dat geen 
rekening wordt gehouden met de toegerekende inkomsten voor onroerende goederen die 
niet worden verhuurd en dat er een belasting zou zijn op basis van de nettohuurinkomsten 
voor onroerende goederen die worden verhuurd aan natuurlijke personen die ze niet 
gebruiken voor de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid. 

De overdracht van bevoegdheden inzake belastbare grondslag aan de Gewesten zou 
overigens enkel mogen plaatsvinden met strikte inachtname van het basisbeginsel (H) : 
gezien de Federale Overheid niet meer zelf de belastbare grondslag zou vaststellen, zou er 
een stelselmatige en volledige informatie-uitwisseling moeten worden ingevoerd tussen de 
federale administraties en die van de deelgebieden 

Het voorgestelde scenario houdt geen enkele wijzigmg in van de huidige verdeling van de 
ontvangsten tussen de federale Staat en de deelgebieden, vermits nu reeds de totaliteit van de 
opbrengst van de belasting toekomt aan de Gewesten. 

85 Zie HOGE RAAD VAN FINANCIËN (1997), pp 75-79 en 90-92. 
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REGJSTRAT!ERECHTE:V OP DE IERKOOP I :~X OXROt.'RENDE GOEDEREX (86) 

Voor lleze tweelle component van lle onroerenlle fiscaliteit stelt lle Aflleling eveneens voor lle 
bevoegllheden van lle Gewesten uit te breillen lloor uitllrukkelijk lle bevoegllheden van de 
Fellerale OverheM te beperken tot de vaststelling van de belastbare gronllslag. 

De tarieven zouden een gewestelijke bevoegdheid worden, zowel wat betreft het normale 
tarief van 12,5% als de andere tarieven die verband houden met de onroerende fiscaliteit, 
namelijk het verlaagd tarief van 6%, het tarief van 5% dat van toepassing is op verkopen 
tussen personen die deze activiteiten in hoofde van hun beroep uitoefenen, en het tarief 
van 1,5% dat van toepassing is op de verkoop door openbare instellingen aan kopers die 
een gewestelijke premie genieten. 

De toekenning van vrijstellingen zou volledig een gewestelijke bevoegdheid worden, 
vermits het gaat over instrumenten voor een huisvestingsbeleid, dat onder hun 
bevoegdheid valt. 

De administratie en de inning van deze belasting zouden kunnen worden toevertrouwd 
aan de Gewesten, in het kader van een federale procedure en in hetzelfde kader als 
hetgene uitgetekend werd voor de OV 

De bevoegdheid inzake de belastbare grond~·lag zou moeten worden behouden bij de 
Federale Overheid volgens dezelfde logica als voor de onroerende voorheffing. Het 
toevertrouwen van de twee voornaamste grondbelastingen aan eenzelfde administratie 
verhoogt de samenhang van het fiscale stelsel. Het is eveneens wenselijk aan hetzelfde 
overheidsniveau de bevoegdheden te geven inzake belastbare grondslag voor de 
registratierechten en de successierechten, de rechten van overgang bij overlijden en de 
schenkingsrechten. 

Het bedrag van de ontvangsten die aldus worden toegekend aan de Gewesten wordt 
gecompenseerd door een gelijkwaardige vermindering van de PB-bedragen die hun 
worden toegewezen. 

S[!CCES.)'JEREC!!TEN EN RECHTEV I>IA' Ol't."'RG·ING BIJ OVERU.IDEN 

De evaluatie van de huidige toestand heeft verschillende niet te venvaarlozen problemen aan het 
licht gebracht, waaronder 

het ontbreken van overleg tussen de Gewesten, 

het onevenwicht dat werd ingevoerd tussen de successierechten en rechten van overgang 
bij overlijden enerzijds en de schenkingsrechten anderzijds, 

de risico's op delokalisatie van de grondslag die verschillende barema's met zich kunnen 
meebrengen en de mogelijke gevolgen in termen van schadelijke fiscale concurrentie, 

het ontbreken van een oplossing voor de internationale dubbelbelastingverdragen 

86 De andere registratierechten blijven federale bevoegdheden. 
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Een eerste mogelijke optie bestaat erin de bevoegdheden die thans aan de Gewesten toegewezen 
zijn te laten terugkeren naar de Federale Overheid. De Gewesten zouden als gedeeltelijke 
compensatie de mogelijkheid genieten om opcentiemen te heffen of kortingen toe te staan. De 
successierechten zouden dan het statuut van samengevoegde belasting krijgen, hetgeen 
betekent dat de ontvangsten in elk geval regionaal blijven. Deze optie zou kunnen worden 
gerechtvaardigd door de basisbeginselen F, Gen D, omdat · 

er een risico op fiscale concurrentie is wegens het naast elkaar bestaan van verschillende 
barema's waaruit in bepaalde gevallen die een niet te verwaarlozen deel van de opbrengst 
en van de grondslag uitmaken, een aanzienlijk belastingtariefverschil voortvloeit, 

de samenhang van het fiscale stelsel in het gedrang komt, onder meer wegens 
tariefverschillen tussen de successierechten en de schenkingsrechten, 

de progressiviteit van de successierechten er een herverdelingsinstrument van maakt, 

het probleem van de interregionale overeenkomsten zou worden opgelost. 

Vanuit een strikt technisch oogpunt, kan men nochtans twee bezwaren inbrengen. 

Men mag de herverdelende rol van de successierechten niet overschatten : hierboven werd 
onderstreept dat het herverdelend effect ervan minder groot is dan dat van de PB en dat zij 
betrekking hadden op een geringe budgettaire massa. De terugkeer naar de Federale 
Overheid kan dus niet onherroepelijk worden afgeleid uit het beginsel volgens hetwelk de 
instrumenten die de es.'ientie van de herverdelingsfunctie verzekeren, federaal moeten 
blijven. 

Er zou op de interministeriële conferentie een overeenkomst moeten worden gesloten om 
vast te leggen in welke wetgevende toestand de terugkeer naar de Federale Overheid zou 
plaatsvinden De Afdeling is van mening dat in een dergelijk geval de baremawijzigingen 
die in het stelsel van gemeen recht door het Vlaamse Gewest werden ingevoerd, een goed 
compromis zijn tussen de doeltreffendheid en de billijkheid van de belasting Overigens 
meent de Afdeling dat de toepassingsregels van het tarief van 3% op de overdrachten van 
ondernemingen zouden moeten worden geharmoniseerd met inachtname van het 
gelijkheidsbeginsel. 

Bovendien kan aan de problemen die deze overdracht aan de Federale Overheid zouden 
motiveren, tegemoet worden gekomen door een wettelijk verplicht gemaakte coördinatie op het 
vlak van de interministeriële conferentie en door overeenkomsten tussen de verschillende 
betrokken samenstellende delen van de federale Staat. Deze overeenkomsten zouden betrekking 
moeten hebben op · 

de verificatie van de woonplaats op het ogenblik van het overlijden, 

de stelselmatige uitwisseling van informatie, zowel voor de vestigmg van de 
successierechten als voor de vestiging van de andere belastingen, 

de wijze van onderhandelingen omtrent de internationale verdragen, 

en zouden moeten worden opgenomen in het kader van een gedragscode die de voorkoming van 
fiscale concurrentie op het oog heeft 

Aan het probleem van het evenwicht met de schenkingsrechten kan tegemoet worden gekomen 
door aan de Gewesten de wetgevende bevoegdheden, met uitzondering van die welke betrekking 
hebben op de belastbare grondslag, en de overeenkomstige budgettaire middelen over te dragen. 
Zoals in het geval van de registratierechten zou het verlies aan ontvangsten dat eruit voor de 
Federale Overheid zou voortvloeien, worden gecompenseerd door een vermindering van de PB
bedragen die aan de Gewesten worden toegewezen. 
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De evaluatie van de huidige toestand heeft belangrijke problemen aan het licht gebracht die in 
elk geval moeten worden opgelost, hetzij door de terugkeer, met een statuut van 
samengevoegde belasting, van de successierechten naar de Federale Overheid, hetzij door het 
behoud van de fiscale autonomie van de Gewesten, waarbij deze moet samengaan met 
wettelijke verplichtingen inzake overleg en coördinatie. 

VERJ.:Et'RSBEL4S'TJ.\'G J:'S EURO r 7G.VET 

De voornaamste kritiek op het huidige stelsel inzake verkeersbelasting houdt in dat het onnodig 
de doeltreffendheid van het fiscaal beleid vermindert : geen enkel overheidsniveau beschikt 
volledig over de bevoegdheden inzake grondslag en tarieven, hoewel de ontvangsten niet gedeeld 
worden. 
Welnu, deze belasting bekleedt een belangrijke plaats in de rol die de fiscaliteit kan spelen op het 
vlak van het leefmilieu en de mobiliteit. Hetzelfde geldt voor het eurovignet 

Het zou dus wenselijk zijn dat de bevoegdheden met betrekking tot deze belastingen duidelijk 
zouden worden toegewezen aan één overheidsniveau en de Afdeling geeft haar voorkeur aan 
een centralisatie op het federale niveau. De verkeersbelasting en het eurovignet zouden 
bijgevolg gedeelde belastingen worden, althans voor een deel. 

Dit standpunt wordt als volgt gerechtvaardigd : 

In een relatief beperkte economische ruimte zouden verschillende tarieven schadelijke 
fiscale concurrentie kunnen creëren. Men zou daartegen kunnen inbrengen dat de 
standvastigheid van de bevolking het risico relativeert, maar indien een voertuig wordt 
geleasd, kan de plaats van inning van de belasting verschillen van de woonplaats van de 
gebruiker van het voertuig In Frankrijk, waar het autovignet een bevoegdheid van de 
departementen is, stelt men overigens een concentratie van leasing- en 
verhuurmaatschappijen vast in die departementen waar het tarief van de belasting het 
laagst is. 

Inzake leefmilieu- en mobiliteitsbeleid zijn er geen gewestelijke bijzonderheden die 
duidelijk zouden pleiten voor decentralisatie. De problemen van stedelijke congestie en de 
plaats die aan het openbaar vervoer moet worden gegeven ten opzichte van het 
autoverkeer stellen zich in relatief gelijkaardige termen in de drie Gewesten van het land 

Omgekeerd pleiten de externe effecten die de beslissingen zouden voortbrengen voor een 
gemeenschappelijke oplossing. Het belang van het pendelverkeer naar het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest pleit er immers voor dat de problematiek van de mobiliteit op een 
ruimer niveau wordt bepaald, namelijk dat van de federale Staat. 

Niettemin is de gedeeltelijke regionalisatie van de bevoegdheden een vaststaand feit Het 
feit dat de bevoegdheden verdeeld zijn en het optreden van externe effecten en 
oversijpelingseffecten pleiten krachtig voor een intense samenwerking tussen de 
verschillende overheidsniveaus en voor een juiste allocatie van de uitgaven tussen de 
deelgebieden. De Afdeling pleit echter noch voor het behoud van de bestaande toestand, 
waarbij de doeltreffendheid van het fiscaal beleid onnodig wordt verminderd, noch voor 
een sterkere decentralisatie : het risico op fiscale concurrentie is te groot. 

De verkeersbelasting en het eurovignet zouden dus gedeelde belastingen kunnen worden. In het 
huidige kader van de bevoegdheden en van het huidige bedrag van financiële autonomie dat eruit 
voortvloeit, moet echter geen enkele toewijzing van ontvangsten aan de Gewesten in overweging 
worden genomen 
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MILIEUTAKSE.\' 

Het geval van de milieutaksen is gelijkaardig aan dat van de verkeersbelasting en van het 
eurovignet De gedeeltelijke decentralisatie van de bevoegdheden inzake leefmilieu kan weliswaar 
pleiten voor de fiscale autonomie van de Gewesten wat betreft de milieutaksen op producten. 
Omgekeerd echter pleiten de oversijpelingseffecten voor de centralisatie van deze taksen. 

De Afdeling is van mening tlat in elk geval de bevoegdheden met betrekking tot deze belasting 
moeten worden toegewezen aan één enkel overheidsniveau en geeft haar voorkeur aan een 
centralisatie ervan, met een statuut van getleelde belasting, op het federale niveau. 

ANDERE BEL4STINGEN 

De Afdeling pleit voor het behoud van de bestaande toestand wat betreft : 

de belasting op de spelen en de weddenschappen, 

de belasting op de automatische ontspanningstoestellen, 

de openingsbelasting op de drankslijterijen. 

De evaluatie die eromtrent werd gemaakt, levert geen argumenten op om terug te komen op een 
toestand die teruggaat tot 1980. 

B. Rechtvaardiging van het scenario op basis van de basisbeginselen 

Het voorgestelde scenario vergroot de doeltreffendheid van het fiscaal beleid door de 
bevoegdheden van de Gewesten inzake onroerende fiscaliteit en die van de Federale 
Overheid wat betreft de belastingen met betrekking tot het vervoer en het leefmilieu te 
vergroten. 

Aangezien de geregionaliseerde belastingen grondbelastingen zijn en de bevoegdheden 
inzake verkeersbelasting gecentraliseerd worden, vermindert het voorgestelde scenario de 
risico's op schadelijke fiscale concurrentie tussen de Gewesten. 

Aan de risico's op fiscale concurrentie en het probleem van samenhang die de huidige 
toestand stelt wat de successierechten betreft zal worden tegemoetgekomen, wat ook de 
in aanmerking genomen optie weze. 

Er werd duidelijk vermeld dat de nodige maatregelen moesten worden getroffen opdat de 
toegenomen fiscale autonomie van de Gewesten inzake onroerende fiscaliteit in geen geval 
afbreuk zou kunnen doen aan het vermogen van de Federale Overheid om haar belastingen 
te controleren en te vestigen. 

Het scenario kan perfect worden aangepast om budgettair neutraal te zijn voor de Federale 
Overheid. 

Men kan dus stellen dat het voorgestelde scenario een regeling is die voor elkeen voordelig is. Het 
vergroot dus het welzijn van de federatie en van haar samenstellende delen en neemt het 
fundamenteel beginsel in acht dat werd vermeld als eerste basisbeginsel 
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5.84. De personenbelasting 

Er is reden om te onderzoeken in welke mate de fiscale autonomie kan worden uitgeoefend met 
betrekking tot de bepaling van de belastbare grondslag, het barema en de andere elementen die de 
globale progressivitelt van de belasting bepalen alsmede met betrekking tot de 
stimuleringsstelsels. 

In elk geval moeten de administratie van deze belasting, haar inning en invordering alsmede 
de procedureregels federale bevoegdheden blijven. Dat geldt ook voor lie roerende 
voorheffing, de bedrijfsvoorheffing en de voorafbetalingen. 

A. De belastbare grondslag 

De Afdeling is van mening dat de definitie van de draagkracht een bevoegdheid van de 
Federale Overheid moet blijven wegens het belang ervan voor het hen•erdelende l!:ffect van de 
belasting. Het gaat hier dus om de toepassing van het basisbeginsel (D) volgens hetwelk de 
solidariteit tussen personen behouden moet blijven op het niveau van de federale Staat 

Onder definitie van draagkracht moet worden verstaan : 

de definitie van de categorieën van inkomsten die belastbaar zijn, 

de aftrek van lasten en intresten van leningen bestemd om goederen te verwerven 
die belastbare onroerende inkomsten voortbrengen, 

de wijze waarop rekening wordt gehouden met beroepslasten en -verliezen en meer 
in het algemeen de wijze van bepaling van de inkomsten, vrij van lasten en 
verliezen, voor alle categorieën van inkomsten, 

de keuze tussen de samenvoeging en de afzonderlijke belasting, 

de wijze van aanpassing van de belastbare grondslag aan de evolutie van de prijzen, 

de wijze waarop rekening wordt gehouden met de gezinstoestand 

De bepalingen die de aard van fiscale uitgaven hebben, vallen normalerwijze niet onder de 
definitie van de draagkracht : het gaat immers, volgens de basisdefinitie die ten grondslag ligt aan 
de opstelling van de inventaris van de fiscale uitgaven, om « qfwijkingen van het algemeen stelsel 
van de belasting». Zij worden ingevoerd ten voordele van zekere belastingplichtigen of van 
zekere economische, sociale of culturele activiteiten en zouden vervangen kunnen worden door 
een rechtstreekse subsidie. 
De Afdeling is van mening dat deze stimuleringsstelsels allemaal instrumenten van fiscaal 
beleid zijn, waan•an de verdeling tussen de verschillende overheidsniveaus het voonverp van 
een bijzonder onderzoek moet uitmaken (87) 

87 Z1e hieronder p. 153 
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Als het gebruik van sommige van deze stelsels zou worden overgedragen aan de Gewesten, is er 
reden om voorafgaandelijk die stelsels die nog in de vorm van .fiscale aftrekken worden 
toegepast, om te vormen tot belastingkredieten. Deze omvorming tot belastingkredieten heeft tot 
doel de eenheid in de definitie van de belastbare grondslag te behouden, alsook een betere 
overeenkomst tussen deze grondslag en de draagkracht. Op zichzelf heeft zij niet tot doel het 
nettovoordeel te verminderen dat zulk een fiscale aftrek met zich meebrengt voor de 
belastingplichtige (bijvoorbeeld de bijkomende aftrek van intresten van hypothecaire leningen). 
Om hetzelfde nettovoordeel te behouden is het voldoende het belastingkrediet toe te kennen tegen 
het marginale tarief : hetgeen hier wordt voorgesteld is in feite niets anders dan de veralgemening 
van hetgeen vanaf 1993 gebeurt met de terugbetalingen van kapitaal van hypothecaire leningen en 
met levensverzekeringspremies die worden gelijkgesteld met bouwsparen 

De omvorming van stimuleringsstelsels tot belastingverminderingen maakt het bovendien mogelijk 
de overeenkomstige ontvangstenverliezen beter te kennen. Wel nu, een overdracht van het gebruik 
van deze stimuleringsstelsels aan de Gewesten zal, indien zij zich voordoet, zich moeten vertalen 
in een terugbetaling aan de Federale Overheid van de ontvangstenverliezen die voortkomen uit het 
gebruik van het instrument. 

Men kan een gelijkaardige redenering maken met betrekking tot de wijze van aanpassing van de 
belasting aan de gezinstoestand : de conclusie zou bijgevolg zijn dat deze toepassingswijzen 
gedecentraliseerd zouden kunnen worden. Daarbij vergeet men echter dat zij geen fiscale uitgaven 
zijn, maar wel een belangrijk element voor de bepaling van de draagkracht en aldus van het 
herverdelende effect van de belasting Deze doorslaggevende argumenten pleiten voor het behoud 
van de overeenkomstige bevoegdheden op het federale vlak. 

8. Het barema en de andere bepalende factoren van de progressiviteit 

De Afdeling heeft drie scenario's onderzocht : 

de toepassing van het huidige stelsel van opcentiemen en kortingen, 

de invoering van een gewestelijke belasting met eenzelfde progressiviteit, 

een gewestelijke modulatie van het barema, 

met het oog op de volgende criteria : 

de omvang en de soort van fiscale autonomie dat het verleent (volledige autonomie, 
tariefautonomie of autonomie in de marge), 

het behoud van de essentie van het herverdelende effect van de belasting in de handen van 
de Federale Overheid, 

de statische en dynamische neutraliteit ten aanzien van de ontvangsten van de Federale 
Overheid, 

de verbanden met de solidariteitsmechanismen tussen de Gewesten, 

de eenvoud van toepassing. 

De drie scenario's hebben overigens een bepaald aantal gemeenschappelijke kenmerken en 
gevolgen. 
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Zij leiden alle tot verschillen in almslagvoet. 
De risico's op delokalisatie en op schadelijke fiscale concurrentie zijn des te groter 
naarmate de gemiddelde aanslagvoeten die eruit volgen verschillend zijn. Momenteel zijn 
in België de veranderingen van woonplaats van een Gewest naar een ander weinig 
frequent en indien een belastingplichtige een beslissing tot delokalisatie neemt, dan doet hij 
dat door de totale fiscale lasten in aanmerking te nemen en niet enkel het tarief van een 
gewestelijke belastingheffing. Men mag echter het risico op een verplaatsing van de 
belastbare grondslag niet onderschatten : aangezien het Gewest waar de inkomens het 
hoogst zijn, de fiscale lasten die erop drukken zou kunnen verminderen, zouden eerst de 
hoogste inkomens van het andere Gewest aangelokt worden door een verandering van 
woonplaats. Het armste Gewest zou verarmen en het zou de fiscale lasten kunnen 
verhogen om zijn begroting terug in evenwicht te brengen. Een vicieuze cirkel zou dan op 
gang komen, en daarom is het noodzakelijk een indicator van relatieve fiscale druk in te 
voeren in het mechanisme van de solidariteitstoelage. 

Elk scenario zal een deel van de PB-ontvangsten van de Gewesten afhankelijk maken 
van de hen•ormingen van de PB die de federale regering kan doon•oeren. Dit is het 
onvermijdelijk gevolg van een toestand die tariefautonomie doet samengaan met het 
behoud van de bevoegdheid van de Federale Overheid voor de belastbare grondslag De 
toestand die aldus wordt gecreëerd is dezelfde als die van de lokale overheden, wier 
ontvangsten voor een belangrijk deel worden beïnvloed door de beslissingen van de 
Federale Overheid met betrekking tot de inkomstenbelasting. Men kan dit probleem 
slechts oplossen door elke fiscale autonomie af te schaffen of door de inkomstenbelasting 
volledig te regionaliseren 

In elk scenario is de solidariteitstoelage ten laste van de Federale Overheid, zoals de 
huidige wetgeving voorziet. 

DE TOEPA,'-,'SJNG f!/1N I IET l!UJD/Gt' Sll'LSEL 

ToepassingswUzen 

De Gewesten kunnen reeds in het huidige stelsel opcentiemen heffen en proportionele kortingen 
toestaan, middd.. voorafgaand overleg met de Federale Overheill De technische 
toepassingswijzen van dit eerste scenario verschillen dus enkel van de huidige toestand die 
beschreven werd in hoofdstuk 1 door het feit dat wordt geredeneerd op basis van het 
daadwerkelijk gebruik ervan. 

Evaluatie 

Aldus gedefinieerd verleent het huidige stelsel dus slechts een autonomie « in de marge » 

Hierboven werd aangetoond (88) dat de opcentiemen geen invloed hebben op de progressiviteit 
van de belasting maar wel op het hen•erde/ende e_ffect. De volledige toepassing van het huidige 
stelsel zou dus niet verder gaan dan tot hetgeen de huidige bepalingen reeds toelaten, namelijk dat 
zowel de Gewesten als de gemeenten in de marge het herverdelende effect van de 
inkomstenbelasting bepalen, zonder evenwel de globale progressiviteit te wijzigen. 

88 Zie hierboven, p. 127, zie ook hijlage 4. 
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De neutraliteit wordt gewaarborgd, zowel in statisch als in dynamisch opzicht. Het is immers zo 
dat, 

de invoering van opcentiemen door een Gewest het bedrag van de PB-ontvangsten 
die door de Federale Overheid aan de deelgebieden worden toegewezen, niet 
wijzigt. De opcentiemen worden « van buitenaf» geheven en zij creëren een 
overdracht tussen de belastingplichtigen van een Gewest en hun regering. Het 
stijgingspercentage van de toegewezen PB-ontvangsten wordt evenmin beinvloed. 

wanneer een Gewest een korting invoert, dezelfde redenering op een symmetrische 
wijze geldt. Zij creëert een inkomensoverdracht ten gunste van de 
belastingplichtigen die er wonen, zonder dat het niveau of de stijging van de 
ontvangsten van de Federale Overheid beïnvloed wordt. 

De invoering van opcentiemen of van kortingen heeft geen effect op het solidariteitsmechanisme 
tussen Gewesten, vermits de solidariteitstussenkomst berekend wordt op basis van de relatieve 
verhouding van de belastingopbrengst-« Staat» in de verschillende Gewesten. 

Het gaat overigens om een stelsel dat zeer eenvoudig toegepast kan worden, voor zover men 
toelaat dat de gewestelijke opcentiemen of kortingen niet worden opgenomen in de berekemng 
van de bedrijfsvoorheffing. Deze wordt immers geind op de werkplaats terwijl de opcentiemen of 
kortingen worden geheven in de woonplaats. Het effect van de opcentiemen of de kortingen zou 
bijgevolg worden verschoven naar de inkohieringen, zoals dat thans het geval is voor het gedeelte 
van de gemeentelijke opcentiemen dat afwijkt van 6% 

ToepassingswUzen 

Het in overweging genomen scenario bestaat erin de tarieven van het barema en een 
bepaald aantal sleutelparameters van de berekening van de belasting proportioneel (in dit 
geval met 10%) te verminderen en ter aanvulling een gewestelijke belasting in te voeren in 
de vorm van opcentiemen. Deze gewestelijke belasting zal dus eenzelfde progressiviteit 
hebben als de federale inkomstenbelasting. In het begin gaat het dus om een blanco
operatie, zowel op individueel als op globaal vlak Het kaderstuk hieronder verduidelijkt er 
de techmsche toepassingswijze van 
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Het spreekt vanzelf dat de verminderingen voor inkomsten van buitenlandse oorsprong eveneens 
een federale bevoegdheid moeten blijven, vermits het de Federale Overheid is die de bevoegdheld 
heeft de dubbelbelastingverdragen voor de inkomstenbelastingen te onderhandelen 

De opbrengst van deze gewestelijke belasting wordt afgetrokken van het bedrag dat wordt 
toegekend in het kader van de financieringswet, zodat dit uiteenvalt in twee componenten 

een PB-toewijzing waarvan het basisbedrag en het stijgingspercentage worden 
vastgelegd door de financieringswet, 

de opbrengst van een regionale belasting, geïnd op basis van de PB. 
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Evaluatie 

Dit tweede scenario creëert een « tariefautonomie ». Elk Gewest kan vrij beslissen over het 
tarief van zijn gewestelijke belasting, zonder eerst voorafgaandelijk overleg te plegen met de 
Federale Overheid 

Dit scenario neemt het basisbeginsel in acht volgens hetwelk de solidariteit tussen personen in 
hoofdzaak op het niveau van de federale Staat moet worden behouden, vermits het barema en 
de andere elementen die de globale progressiviteit van de personenbelasting bepalen 
bevoegdheden van de Federale Overheid blijven Dat is inderdaad het geval 

voor het barema zelf, 

voor de van belasting vrijgestelde bedragen, 

voor de belastingverminderingen voor vervangingsinkomens, 

voor de aanslagvoeten van de afzonderlijk belastbare inkomsten. 

De invoering van deze nieuwe bepalingen wijzigt noch de progressiviteit, noch het herverdelende 
effect van de belasting, vermits de 11, 1 gewestelijke opcentiemen wiskundig het effect van de 
vermindering tot 90% van de marginale aanslagvoeten en van de andere in het kaderstuk vermelde 
parameters compenseren. 
Elke verandering door een Gewest van het tarief van 11, 1 opcentiemen die hem worden 
toegekend zal het herverdelende effect van de belasting wijzigen maar niet de progressiviteit 
ervan. Het in overweging genomen scenario heeft wat dat betreft dezelfde effecten als het huidige 
stelsel, maar het voert een ondergrens in. Aangezien het de progressiviteit van de PB behoudt en 
niet raakt aan de belastbare grondslag, wijzigt dit scenario niet fundamenteel de 
elasticiteitscoëfficiënt, die een belangrijke factor van automatische stabilisatie is 

De statische neutraliteit ten aanzien van de ontvangsten van de Federale Overheid wordt 
gewaarborgd door opbrengst van een gewestelijke belasting van 11, 1% af te trekken van de op 
basis van de financieringswet toegewezen ontvangsten. 
De garantie van dynamische neutraliteit is minder vanzelfsprekend, maar perfect mogelijk. 
De invoering van de gewestelijke belasting heeft hier tot gevolg dat een gedeelte van de 
gewestelijke PB-ontvangsten een stijgingspercentage hebben dat verschilt van dat van de PB
toewijzing zoals die thans door de financieringswet wordt geregeld. In tegenstelling tot het eerste 
scenario is dit gedeelte « binnenin » 
Om de dynamische neutraliteit ten aanzien van de ontvangsten van de Federale Overheid te 
waarborgen, moet het stelsel van de financiering van de Gewesten geherformuleerd worden door 
op een residuele wijze de stijging van het gedeelte dat toegewezen blijft op basis van de 
financieringswet te definiëren. De technische toepassingswijzen die in het kaderstuk worden 
vermeld, hebben tot gevolg 

dat de totale toewijzing die door de Federale Overheid wordt uitgevoerd niet hoger 
is dan wat zij zou zijn geweest door het huidige stelsel voort te zetten, 

dat het effect op de ontvangsten van een Gewest van een wijziging van het 
regionale belastingtarief ten opzichte van het oorspronkelijke bedrag van 11, 1 aan 
dit Gewest wordt gegarandeerd, zowel wat het niveau als wat de toename betreft 
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Gewestelijke be/astin~:, statische en dynamische neutraliteit. 

Vóór de invoering van de gewestelijke belasting wijst de Federale Overheid aan het geheel van de deelgebieden 
een bedrag Q0 toe, geïndexeerd op basis van de stijging van het BBP (Cy). In het definitieve stelsel wordt dit 
bedrag verdeeld op basis van de gewestelijke opbrengst van de belasting-Staat in elk Gewest. 

De invoering van de gewestelijke belasting verdeelt dit bedrag in een bedrag Q1 wat de opbrengst van de 
gewestelijke belasting is tegen het oor!>pronkelijke tarief van IJ, 1% en een bedrag Q2 dat bij verschil wordt 
bepaald: de statische neutraliteit wordt aldus gewaarborgd. 
De dynamische neutraliteit wordt gewaarborgd door, voor elk Gewest« r », voor elk jaar « t » 

te definiëren waarbij Q1•• r, 1 de theoretische opbrengst is van de gewestelijke belasting tegen het tariefvan IJ, 1% 
voor het jaar« t »in het Gewest« r », wat ook het daadwerkelijk toegepaste tariefweze. 

Het in overweging genomen scenario heeft dus geen rechtstreekse invloed op de 
solidariteitstussenkomst aangezien deze wordt berekend op basis van de relatieve verhouding van 
de opbrengsten van de belasting-Staat in de verschillende Gewesten 

Men gaat echter over van een toestand waar de stijging van de PB-ontvangsten van elk Gewest 
afhing van parameters die gemeenschappelijk waren voor de drie Gewesten naar een toestand 
waar deze stijging gedeeltelijk afhangt van de interne stijging van de belastbare inkomsten en van 
de specifieke elasticiteit van de gewestelijke belasting. Het scenario heeft dus een 
onrechtstreekse invloed op de e_ffecten van de solidariteitstoelage, maar niet op het 
mechanisme en,an (89). 
Dit geeft duidelijk aan dat de solidariteitsmechanismen moeten worden herzien naargelang van de 
omvang, of zelfs van de aard, van de aan de Gewesten toegekende fiscale autonomie 

Het in ovenveging genomen scenario maakt het stelsel niet buitem.porig ingewikkelder: het is 
de overgangsoperatie van het ene stelsel naar het andere die technisch delicaat lijkt. Het vereist 
nochtans dat de gemeenten het tarief van hun opcentiemen aanpassen, gezien de grondslag ervan 
met 10% wordt verlaagd. 
Dit scenario stelt geen groot probleem voor de vaststelling van de bedrijfsvoorheffing . zoals dat 
thans het geval is, wordt er rekening gehouden met 6% gemeentelijke opcentiemen wat ook het 
daadwerkelijk toegepaste tarief naargelang van de woonplaats van de belastingplichtige weze; de 
gewestelijke belasting zou worden opgenomen in het barema tegen het vaste tarie_f van IJ, 1% 
en het verschil zou worden toegekend of geheven bij de inkohiering. 

EEN GEWES'TELJ.IKE BEL·!.c\'T!XG .\11:7' n~s SPECIFIEKE PROGRESS!TlTE!l' 

ToepassingslFijzen 

Het derde door de Afdeling onderzochte scenario verschilt van de eerste twee in die zin dat de 
proportionele vermindering van de federale tarieven 20% bedraagt en dat de gewestelijke 
belasting haar eigen progressiviteitsschaal zou kunnen hebben. De toepassingswijzen ervan 
worden beschreven in het kaderstuk hieronder 

89 De etlecten van de solidariteitstoclage zouden groter ziJn indien de fiscale autonomie zich uit 111 een stijgmg van de 
aanslagvoeten en zouden omgekeerd klemer zijn indien de tiscaie autonomie Z!Ch mt in een daling van de 
aanslagvoeten. 
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De belastingvermindering die eruit voortvloeit past zich automatisch aan het nieuwe barema aan en komt overeen 
met 80% van de vermindering die in het huidige stelsel wordt toegekend. 
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Zoals in het tweede scenario worden de aanslagvoeten van het barema proportioneel verminderd 
en worden bijkomende aanpassingen verricht opdat er een proportionele vermindering zou zijn 
van de huidige opbrengst van de belasting-Staat Het tarief van deze proportionele vermmdenng 
bedraagt hier echter 20% en niet 10% 
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Er wordt vervolgens een gewestelijke inkomstenbelasting ingevoerd, welke in haar 
oorspronkelijke toestand bestaat in een tarief van 25%, gebaseerd op de federale belasting. Het 
Gewest kan een progressiviteitsschaal invoeren die specifiek is voor deze belasting, waarvan de 
grondslag nochtans de federale belasting blijft. Er zouden nochtans grenzen worden ingevoerd 
voor deze autonomie in die zin dat de gewestelijke belasting niet regressief mag zijn en dat de 
aanslagvoeten ervan 50% niet mogen overschrijden. Het totaal van de gewestelijke belasting en de 
federale belasting mag bijgevolg 120% van de huidige federale belasting niet overschrijden, noch 
lager zijn dan 80% ervan. 

Evaluatie 

Dit derde scenario creëert eveneens een tariefautonomie. 
Ten opzichte van het tweede scenario verdubbelt het de ontvangsten waarop de tariefautonomie 
betrekking heeft en verruimt zij deze autonomie. 

Door aan de Gewesten de mogelijkheid te geven de progressiviteitsschaal te wijzigen, volgt het 
niet even getrouw als de twee vorige scenario's het basisbeginsel volgens hetwelk de 
instrumenten die de hoofi/zaak van de hen•erde/ende functie verzekeren, federaal moeten 
blijven. 

De statische neutraliteit ten aanzien van de ontvangsten van de Federale Overheid kan 
gemakkelijk worden gewaarborgd, zoals in het tweede scenario. Zij kan ook worden gewaarborgd 
op het dynamische vlak : aangezien de grondslag van de gewestelijke belasting de opbrengst van 
de federale belasting is, is het steeds mogelijk de « theoretische » (dat wil zeggen tegen een tarief 
van 25%) opbrengst van de gewestelijke belasting terug te vinden en op die wijze het criterium 
van dynamische neutraliteit toe te passen. 

Het scenario heeft geen rechtstreekse invloed op het mechanisme van de 
solidariteitstussenkomst vermits het niet de relatieve ( 90) opbrengst van de federale belasting in 
de verschillende Gewesten wijzigt De onrechtstreekse invloed op de effecten van het 
solidariteitsmechanisme, welke reeds aan het licht werden gebracht bij de evaluatie van het tweede 
scenario, zal hier echter groter zijn 

Tenslotte dient eraan te worden herinnerd dat het relatief ingewikkeld kan zijn om verschillende 
barema's voor de BV te hanteren. Zoals voor de andere scenario's kan dit probleem echter 
worden voorkomen door de BV af te houden op basis van een gemeenschappelijke noemer en 
door de aanpassing tussen het gewestelijke barema en deze gemeenschappelijke noemer te 
verschuiven naar de inkohiering. 

C. De stimuleringsstelsels 

Er werd hierboven vermeld dat de fiscale autonomie zich zou kunnen uitstrekken tot het 
gebruik door de Gewesten van stimuleringsstelsels die gelijkwaardig zijn aan de rechtstreekse 
steunmaatregelen waarover zij in het kader van hun bevoegdheid beschikken. 
Dit punt staat echter ter discussie, en de argumenten voor of tegen deze stelling werden 
hierboven aangehaald (91) 

90 Dat wil zeggen ten opzichte van het nationale genudddde 
91 Zie hierboven, p. 131 en volgende 
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De Mdeling is van mening dat in elk geval de huidige bevoegdheidsverdeling pleit voor het 
behoud op het federale vlak van de volgende stelsels : 

de belastingvermindering voor langetermijnsparen, 

de toepassingswijze voor de aftrek van de giften. 
De erkenning van de betrokken instellingen zou worden toegekend aan de Gewesten, aan 
de Gemeenschappen of aan de Federale Overheid naargelang van de bevoegdheden van 
elk van deze entiteiten. 

In de mate dat het effect ervan lokaliseerbaar is, zou de volledige of gedeeltelijke overdracht aan 
de Gewesten in overweging kunnen worden genomen voor : 

de aftrek van de bezoldiging van huisbedienden, 

de belastingvermindering voor uitgaven betaald voor prestaties verricht m het 
kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen, 

de investeringsaftrek, 

de belastingvrijstelling voor bijkomend personeel van de KMO's, 

de belastingvrijstelling voor bijkomend personeel bestemd voor wetenschappelijk 
onderzoek, 

de aftrek van uitgaven voor het onderhoud en de restauratie van geklasseerde 
monumenten, 

de bijkomende aftrek van intresten van hypothecaire leningen, 

de belastingvermindering voor bouwsparen, 

het belastingkrediet voor eigen middelen van de KMO's. 

De overdracht aan de Gewesten moet in dit geval voortspruiten uit een afweging van 
tegenstrijdige argumenten. 

Het voornaamste argument ten voordele van de overdracht is een betere samenhang tussen 
de overdracht van een bevoegdheid en de overdracht van de instrumenten. 

De complexiteit die verschillende toepassingswijzen van de aftrek zullen teweegbrengen en 
het feit dat een instrument kan gebruikt worden in het kader van verschillende 
bevoegdheden die over verschillende overheidsniveaus verdeeld zijn, pleiten tegen de 
overdracht 

Er dient overigens aan herinnerd te worden dat in de meeste gevallen (92), het gebruik door de 
Gewesten van de overeenkomstige rechtstreekse steun geen belastbaar inkomen creëert Er is hier 
dus slechts heel weinig verlies van middelen ten gunste van de Federale Overheid 

92 In fe1te alle vennelde gevallen met uitzondenng van rechtstreekse mvesterings- en tewerkstellingssteun voor 
zelfstandigen. 
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In elk geval is de Afdeling van mening dat de volgende vier beginselen in acht moeten worden 
genomen: 

de aftrekken moeten worden omgevormd tot belastingverminderingen, ten einde de 
eenheid van de belastbare grondslag te behouden; 

er moeten kwantitatieve beperkingen worden gesteld aan de verschillen die 
onvermijdelijk zullen voortvloeien uit gewestelijke initiatieven; 

het effect van de uitbreiding van dergelijke stimuleringsstelsels door de Gewesten op de 
ontvangsten van de Federale Overheid moet door hen budgettair worden 
gecompenseerd, en dat onverminderd de gewestelijke effecten op het federale gedeelte 
van het stimuleringsstelsel; 

men dient aan hetzeifile overheidsniveau de stimuleringsmaatregelen toe te wijzen die 
gemeenschappelijk z~jn aan de personenbelasting en aan de vennootschapsbelasting. 

5.85. De vennootschapsbelasting 

De Afdeling is van mening dat, onder voorbehoud van de volledige of gedeeltelijke overdracht 
van sommige stimuleringsstelsels aan de Gewesten, de bepaling van de belastbare grondslag 
en van het tarief van de vennootschapsbelastingfederale bevoegdheden moeten blijven. 

Dit standpunt vloeit logischerwijze voort uit het verlangen naar een Europese harmonisatie inzake 
vennootschapsbelasting (93): men kan geen harmonisatie aan de ene kant aanbevelen en 
decentralisatie aan de andere kant 

Bovendien toont het verschil tussen de lokalisatie van de belastbare winsten en de toegevoegde 
waarde aan dat de regionalisering van de vennootschapsbelasting de scheeftrekkingen doet 
toenemen : de maatschappelijke zetels zijn niet noodzakelijk gelegen op de plaatsen waar de 
overeenkomstige economische activiteiten plaatsgrijpen. 

De stimuleringsstelsels die aan de Gewesten zouden kunnen worden overgedragen, zijn : 

de investeringsaftrek, 

de belastingvrijstelling voor bijkomend personeel van KMO's, 

de belastingvrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld m het wetenschappelijk 
onderzoek, 

het belastingkrediet voor eigen middelen van de KMO's. 

De opportuniteit van deze overdracht moet, zoals voor de stimuleringsstelsels inzake de PB, 
voortvloeien uit een afweging tussen tegenstrijdige argumenten die in hoofdzaak dezelfde zijn 
als welke aldaar vermeld werden. 

De scheeftrekking ten gevolge van het belastbaar karakter van de overeenkomstige rechtstreekse 
steun moet eraan toegevoegd worden : aangezien een tewerkstellingspremie belastbaar is, leidt 
een door het Gewest toegekende steun van 1 00 tot een ontvangst van 40 ( 94) voor de Federale 
Overheid en een netto-effect van 60 voor de betrokken onderneming De regel volgens dewelke 
deze rechtstreekse steun deel uitmaakt van de in de vennootschapsbelasting belastbare winst, zou 
opnieuw geëvalueerd moeten worden. 

93 Zie hoofdstuk 4. 
94 Op bas1s van het nonnale tarief van de Ven.B. 
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Het feit dat de economische activiteit van een onderneming kan worden uitgeoefend in een ander 
Gewest dan dat waar haar maatschappelijke zetel gevestigd is, bemoeilijkt de decentralisatie van 
de stimuleringsstelsels. Zij maakt overigens reeds de interpretatie van de huidige toestand 
ingewikkelder : de effecten van de huidige stimuleringsstelsels zijn gelokaliseerd op de 
maatschappelijke zetel, terwijl hun daadwerkelijke weerslag plaatsvindt op de explotatiezetel. 
Onder dit voorbehoud moeten de vier beginselen die hierboven vermeld werden, hier eveneens 
in acht worden genomen. 

5.86. De sociale bijdragen 

Er werd reeds in de inleiding van dit V erslag vermeld dat de Afdeling de bevoegdheidsverdeling 
inzake fiscaal beleid tussen verschillende overheidsniveaus behandelde in het huidige kader van 
de bevoegdheden. Dit geldt bijgevolg eveneens inzake sociale zekerheid en dat betekent hier dat 
de bevoegdheden inzake toekenning van de prestaties federaal blijven. 

Er blijft echter de kwestie van de financieringswijze. Het basisbeginsel (D) pleit hier krachtig voor 
het behoud op het federale niveau van de integraliteit van het stelsel van sociale zekerheid · elke 
tak ervan heeft immers een herverdelende doelstelling. Dat belet niet dat een reflectie aangaande 
de financiering van de sociale zekerheid kan worden gevoerd uitgaande van andere beginselen. 

Overigens houdt de Afdeling eraan de aandacht te vestigen op de gevolgen die een gedeeltelijke 
communautarisering van de sociale zekerheid zou hebben op het gebied van de fiscaliteit Er moet 
aldus bijvoorbeeld worden vermeld dat zij het evenwicht dat thans bestaat inzake de 
toepassingswijze van de toekenning van kinderbijslagen, die niet belastbaar zijn, en de 
toepassingswijze van de aanpassing van de belasting aan de gezinstoestand, terug in vraag zou 
stellen 

5.87. De BTW en de accijnzen 

/Je Afdeling is van mening dat het geheel van regels die de BTW en de accijnzen beheersen, 
federale bevoegdheden moeten blijven. 

Dit standpunt vloeit logischerwijze voort uit het verlangen naar een Europese harmonisatie 
terzake (95) men kan geen harmonisatie aan de ene kant aanbevelen en decentralisatie aan de 
andere kant 

5.88 Vergelijkingen van de verschillende scenario's 

A. Voor de Gemeenschappen 

De Afdeling stelt voor opcentiemen in te voeren of kortingen toe te kennen op de 
personenbelasting die thans slechts een gedeelde belasting is. Deze wijziging is een vooruitgang in 
die zin dat zij het mogelijk maakt voor de Gemeenschappen het vermoeden ten gunste van de 
fiscale autonomie dat inherent is aan het federalisme in feiten om te zetten. Zoals inzake het kijk
en luistergeld, kan zij echter slechts op een onrechtstreekse wijze plaatsvinden, dat wil zeggen 
door bemiddeling van de Gewesten 

95 Zie hoofdstuk 4. 
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B. Voor de Gewesten 

De globale evaluatie hangt uiteraard af van de keuzen die gemaakt moeten worden tussen de 
verschillende onderzochte scenario's. De verschillende combinaties ervan bieden, afgezien van het 
huidige stelsel, zes opties die alle het centraal scenario inzake gewestelijke belastingen gemeen 
hebben, namelijk de voorgestelde decentralisatie inzake onroerende fiscaliteit : 

a. het behoud van de bestaande toestand voor de successierechten (96) en voor de 
personenbelasting; 

b. het behoud van de bestaande toestand voor de successierechten, gekoppeld aan het 
tweede scenario voor de PB; 

c. het behoud van de huidige toestand voor de successierechten, gekoppeld aan het derde 
scenario voor de PB; 

d. een statuut van samengevoegde belasting voor de successierechten, gekoppeld aan de 
huidige toestand voor de PB; 

e. een statuut van samengevoegde belasting voor de successierechten, gekoppeld aan het 
tweede scenario voor de PB; 

f een statuut van samengevoegde belasting voor de successierechten, gekoppeld aan het 
derde scenario voor de PB. 

DE BUDGEITAIRE EFFECTEN 

Tabe/5.29 
Fiscale ontvangsten van de Gewesten in de verschillende onderzochte scenario's 

Huidig optie 
stelsel (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

PB 303,2 274,2 274,2 274,2 274,2 274,2 274,2 
deel « financieringswet » 303,2 274,2 182,5 90,8 274,2 182,5 90,8 
deel « gewestelijke PB » 91,7 183,4 91,7 183,4 
Onroerende voorheffing 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
Successierechten/Overgang 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 
Schenkingsrechten 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
Registratierechten 19,3 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 
Belasting spelen/weddensch. 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
Autom. ontspanningstoestell. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
Drankslijtcri jen 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Specifieke belast. Gewesten 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 
Totaal 384,3 384,3 384,3 384,3 384,3 384,3 384,3 

Miljarden BEF 

96 In elk geval worden de bevoegdheden inzake rechten van overgang bij overlijden en inzake schenkingsrechten 
toegewezen zoals voor de successierechten. 
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In elke beschouwde optie is het totale bedrag van de ontvangsten van de Gewesten gelijk aan dat 
van het huidige stelsel. De verschillende scenario's hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij 
de graad van fiscale autonomie moduleren in een gegeven kader van financiële autonomie en in 
het huidige kader van budgettaire bevoegdheden van de Gewesten. Er is dan ook geen enkele 
rechtvaardiging voor een stijging van het globale bedrag van de ontvangsten van de Gewesten en 
dat des te meer omdat er uitdrukkelijk werd gestreefd naar neutraliteit van de scenario's ten 
aanzien van de ontvangsten van de Federale Overheid. 

Deze neutraliteit die hier enkel onderzocht wordt wat het statische aspect ervan betreft, heeft tot 
gevolg dat de samenstelling van de ontvangsten van de Gewesten wordt gewijzigd. De totale 
overdracht van de registratierechten vermindert overeenkomstig de PB die hun wordt 
toegewezen, en dat welk ook de in aanmerking genomen optie weze door de alternatieve 
oplossingen inzake successierechten te combineren met de drie scenario's van fiscale autonomie 
voor de PB. 

De optie (a) brengt geen ontvangsten voort uit de gewestelijke belasting inzake PB, vermits zij 
niet verder gaat dan de bevestiging van de huidige toestand Deze gewestelijke belasting bestaat 
slechts potentieel wegens de mogelijkheid tot opcentiemen te heffen of kortingen toe te staan. De 
optie (b) gaat verder door een werkelijke regionale belasting in te voeren, waarvan de 
oorspronkelijke opbrengst van 91,7 miljard afgetrokken wordt van het aandeel in de PB dat door 
de financieringswet wordt toegekend. De optie (c) gaat nog verder in de herverdeling van de PB 
tussen het gedeelte dat onder de gewestelijke autonomie valt en het saldo dat toegewezen wordt 
op basis van de financieringswet, vermits het eerstgenoemde gedeelte wordt verdubbeld en het 
tweede gedeelte dienvolgens wordt aangepast 

De scenario's (d), (e) en (f) komen respectievelijk overeen met de scenario's (a), (b) en (c). Op 
begratingsvlak is er geen onderscheid tussen een toewijzing van de successierechten als een 
samengevoegde belasting en een toewijzing met een grotere fiscale autonomie 

Alvorens dit andere evaluatiecriterium dat de omvang en de aard van de fiscale autonomie betreft, 
te bespreken, moet worden verduidelijkt in welke mate de verschillende scenario's de ontvangsten 
van elk Gewest beïnvloeden. Om een langdradige opsomming van cijfers te vermijden, wordt hier 
alleen de optie (b) vermeld. 

Categorie van ontvangsten 

Personenbelasting 
- deel « financieringswet » 
- deel « gewestelijke belasting » 
Onroerende voorheffing 

Tabel 5.30 
Budgettair effect per (r'elvest 

Vlaanderen 

-72.0 
+56,9 

Successicrechten en rechten van overgang 
Schenkingsrechten +0,9 
Registraticrcclltcn 
Belasting op spelen en weddenschappen 
Automatische ontspanningstoestellen 
Drankslijterijen 
Specifiek gewestelijke belastingen 

Totaal 

Miljarden BEF 

+16,7 

+2.5 

Wallomë Bmsscl 

-35.X -l LO 
+26,-l +!U 

+().5 +CU 
+6,7 +2,0 

-2,2 -CU 



159 

De invoering van de gewestelijke belasting leidt voor elk deelgebied tot een overeenkomstige 
aanpassing van de PB-toewijzing door de financieringswet : aangezien beide (97) gebaseerd zijn 
op de regionale belastingopbrengst, zal het oorspronkelijk effect steeds neutraal zijn. De 
overdracht aan de Gewesten van de schenkingsrechten en van het geheel van de registratierechten 
op de verkopen van onroerende goederen betreft 27,1 miljard aan ontvangsten die eveneens 
moeten worden afgetrokken van de PB-bedragen die door de financieringswet worden 
toegewezen. Om de beginselen van deze wet in acht te nemen, gebeurt de verdeling van deze 
bedragen tussen de deelgebieden door een proportionele vermindering van de PB-toewijzingen. 
De saldi van elk deelgebied weerspiegelen enkel de verschillen inzake lokalisatie van de 
registratierechten (en in de tweede plaats van de schenkingsrechten) en van de PB. De Afdeling is 
van mening dat indien voor elk deelgebied neutraliteit moet worden nagestreefd, dat moet worden 
gedaan via een eenmalige correctie. 

Na de oorspronkelijke overdracht zal de evolutie van de ontvangsten verschillen van Gewest tot 
Gewest, wegens de verschillende economische prestaties of ook wegens de uitoefening van de 
fiscale autonomie. Dat is reeds gedeeltelijk het geval in het definitieve stelsel dat wordt ingevoerd 
door de huidige financieringswet, vermits de PB-toewijzingen worden berekend op basis van de 
opbrengst van de PB in elk Gewest. Als een bijkomende correctie nodig wordt geacht, valt zij 
onder het solidariteitsmechanisme. 

DE OMVANG VAN DE FISCALEAUTONOMIE 

Tabel 5.31 evalueert de omvang en de aard van de fiscale autonomie in de verschillende 
beschouwde opties, en wel ten opzichte van het huidige stelsel. De typologie is die welke werd 
gebruikt in afdeling 5.1 : men spreekt bijgevolg over volledige autonomie wanneer de Gewesten 
de grondslag en het tarief kunnen vaststellen, over tariefautonomie wanneer de bevoegdheden met 
betrekking tot de grondslag federaal blijven en over autonomie in de marge wanneer de Gewesten 
geen andere bevoegdheden hebben dan, na voorafgaand overleg met de Federale Overheid, 
opcentiemen of kortingen toe te passen. 

Huidig stelsel 
optie (a) 
optie (b) 
optie (c) 
optie (d) 
optie (e) 
optie(f) 

Tabe/5.31 
Effect van de verschillende scenario's op de graad van fiscale autonomie 

(in % van de totale ontvangsten van de Gewesten) 

Volledige Tarief-
autonomie autonomie Subtotaal 

7,2% 8,8% 16,0% 
7,2% 21,3% 28,5% 
7,2% 45,2% 52,4% 
7,2% 69,3%. 76,5% 
7,2% 13,3% 20,5% 
7,2% 37,2% 44,4% 
7,2% 61,3% 68,5% 

Autonomie 
in de marge 

84,0% 
71,5% 
0,0% 
0,0% 

79,5% 
8,0% 
8,0% 

97 Wij brengen hier in herinnering dat wij redeneren in het kader van de toepassing van het definitieve stelsel. 
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In het huidige stelsel beschikken de Gewesten over een volledige autonomie over de specifiek 
gewestelijke belastingen, de belasting op de spelen en de weddenschappen, de belasting op de 
automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op de drankslijterijen, hetzij over 
7,2% van hun ontvangsten. De tariefautonomie inzake OV en successierechten betreft 8,8% van 
de ontvangsten en de autonomie in de marge de overige 84%. 

De optie (a) vergroot de tariefautonomie ten nadele van de autonomie in de marge : de 
registratierechten gaan immers volledig over van de tweede vermelde categorie naar de eerste. De 
tariefautonomie bedraagt aldus 21 ,3%. 

Zij bedraagt 45,2% in optie (b ), namelijk de combinatie van het centrale scenario inzake 
gewestelijke belastingen met de invoering van een gewestelijke PB en het behoud van de huidige 
toestand inzake successierechten De volledige autonomie en de tariefautonomie overschrijden 
hier 50% 

Het effect van de optie ( c) op de fiscale autonomie is nog aanzienlijker vermits in de aanvangsfase 
het deel van de PB dat tariefautonomie geniet, verdubbeld wordt. 

De optie ( d) beïnvloedt de fiscale autonomie slechts heel weinig : ten opzichte van het huidige 
stelsel gaan de successierechten en de schenkingsrechten over van tariefautonomie naar 
autonomie in de marge, terwijl de registratierechten de omgekeerde weg volgen. Ten opzichte van 
het huidige stelsel stijgt de tariefautonomie slechts van 8,8% tot 13,3%. 

De optie ( e) doet deze tariefautonomie toenemen omdat de gewestelijke PB onder deze rubriek 
valt. Zoals in het geval van optie (b ), verleent het saldo van de PB geen enkele graad van fiscale 
autonomie meer. 

Het bijkomend effect van de optie (f) ten opzichte van de optie (e) is hetzelfde als dat van de optie 
( d) ten opzichte van de optie ( c) 

5.9. De solidariteitsmechanismen 

Het eerste solidariteitsmechanisme is het behoud van de solidariteit tussen personen op het 
nationale niveau. Het wordt bevestigd door het basisbeginsel (D) en het wordt in de scenario's die 
zojuist werden voorgesteld, vertaald door het behoud op het niveau van de Federale Overheid van 
de essentie van de wetgevende en budgettaire bevoegdheden voor de fiscale en sociale heffingen 
die deze solidariteit tussen personen creëren. Deze verschillende scenario's nemen dit 
basisbeginsel niet allemaal strikt in acht, maar geen enkel ervan verzet er zich resoluut tegen 

Het huidige solidariteitsmechanisme dat door de financieringswet wordt voorzien IS een expliciet 
solidariteitsmechanisme, waarvan het beginsel en de berekeningswijze werden vastgelegd door 
een wet die door het Parlement met een bijzondere meerderheid werd aangenomen. Dit 
mechanisme wordt berekend op basis van de relatieve verhouding van de opbrengsten van de 
belasting-Staat in de verschillende Gewesten Het gaat om een belasting die thans federaal is en 
die het in alle scenario's in hoofdzaak ook blijft Dit mechanisme is een solidariteit van de 
Federale Overheid naar de Gewesten toe 
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Het basisbeginsel (E) stelt als beginsel dat de solidariteit tussen deelgebieden aanvullend is en dat 
zij moet worden bepaald naargelang van het globale niveau van gewenste solidariteit 

Aangezien de in dit Verslag onderzochte scenario's een uitbreiding van de fiscale autonomie 
met zich meebrengen, moet dat zich vertalen in een wijziging van het solidariteitsmechanisme. 
Deze zou meerdere variabelen moeten omvatten, namelijk : 

een of meerdere indicatoren van de bijdragecapaciteit van de verschillende 
Gewesten van het land, 

indicatoren betreffende de relatieve fiscale lasten, zodat een deelgebied dat een 
proces van fiscale concurrentie op gang zou brengen, meer zou moeten bijdragen 
tot de solidariteitsmechanismen tussen deelgebieden of gestraft zou worden wat 
betreft zijn aandeel in het solidariteitsmechanisme dat uitgaat van de Federale 
Overheid. 

De Afdeling is van mening dat als tegenprestatie de impliciete solidariteitsmechanismen zoveel 
mogelijk moeten worden verminderd en zelfs afgeschaft 

Aan de bijzonderheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet nochtans worden tegemoet 
gekomen. Op zijn grondgebied bevinden zich onder andere de functies van federale hoofdstad 
Van een hoofdstad een Gewest maken is geen bijzonderheid van België : dit is ook het geval voor 
Wenen en Berlijn. Deze specifieke functies van een federale hoofdstad moeten worden 
gefinancierd door dotaties of geëigende overdrachten afkomstig van de federale Staat, welke 
rekening houden met de oversijpelingseffecten. 
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5.10 Conclusies en afsluitende beschouwingen 

De tussentijdse conclusies hebben reeds duidelijk gemaakt in welk kader de beschouwingen 
over de fiscale autonomie van de Gewesten en de Gemeenschappen moesten worden 
geplaatst : de lijnen van dit kader zijn de sociaal-economische kenmerken van België en de 
evaluatie die werd gemaakt omtrent de werking van het huidige stelsel, waarin de Gewesten 
een volledige autonomie hebben over 7% van hun ontvangsten, een tariefautonomie over 9% 
van hun ontvangsten en slechts een autonomie in de marge over de overblijvende 84%. 

De Afdeling is van mening dat het algemene beginsel van fiscale autonomie, zoals dat in de 
Grondwet wordt vermeld, behouden moet blijven en dat in elk geval de volgende 
basisbeginselen in acht moeten worden genomen. 

De fiscale autonomie moet het welzijn van de federatie bevorderen. 

Zij moet de doeltreffendheid van het economisch beleid vrijwaren. 

De hoofdverantwoordelijkheid van de Federale Overheid inzake stabilisatie 
moet worden behouden. 

De solidariteit tussen personen moet behouden worden op het niveau van de 
federale Staat 

De .mlidariteit tus~·en deelgebieden moet expliciet zijn. 

De samenhang van het fiscale stelsel moet worden gewaarborgd en 
bevoegdheidscon.flicten moeten worden voorkomen. 

Schadelijke fiscale concurrentie binnen de federale Staat moet worden 
voorkomen. 

De doeltreffemlheid van de administratie moet worden geconsolideerd en 
verbeterd. 

Er moet worden gewaakt over de eenvoud en de doorzichtigheüL 

Uit deze basisbeginselen vloeit voort dat de fiscale autonomie zich bijgevolg voornamelijk in 
het kader van de a/locatieve en stimulerende functie van de belasting situeert. De 
hen•erdeling~functie moet in hoofdzaak een bevoegdheid van de Federale Overheid blijven, 
zowel in de horizontale dimensie van deze functie die de bepaling van de draagkracht insluit 
als in haar verticale dimensie, die tot uiting komt in progressieve belastingen. 

Wat meer in het hijzonder de Gemeenschappen betreft, is de Afdeling van mening 

dat de aan de Gemeenschappen toegewezen BTW een gedeelde belasting moet 
blijven en dat het niet opportuun is de fiscale autonomie, zowel inzake de 
tarieven als inzake de grondslag van de belasting, verder uit te diepen, 

dat de personenbelasting het statuut van een samengevoegde belasting kan 
krijgen, maar dan wel op een onrechtstreekse wijze, zoals dat thans het geval is 
voor het kijk- en luistergeld 
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Wat de Gewesten betreft, stelt de Afdeling voor de omvorming van de onroerende voorheffing 
tot een grondbelasting officieel te maken. De Gewesten zouden een volledige bevoegdheid 
hebben voor de bepaling van het tarief van de belasting, voor de duidelijk bepaalde 
vrijstellingen en ontheffingen, alsmede om de administratie en de inning ervan te verzekeren, 
in het kader van een federale procedure. De samenhang van het fiscale stelsel zou erbij 
winnen doordat de bevoegdheden met betrekking tot de belastbare grondslag federaal blijven. 
De overdracht van deze bevoegdheden kan slechts onder bepaalde voorwaarden in overweging 
worden genomen. 

De Afdeling stelt eveneens voor de bevoegdheden van de Gewesten uit te breiden op het gebied 
van de registratierechten op de verkoop van onroerende goederen door uitdrukkelijk de 
bevoegdheden van de Federale Overheid te beperken tot de vaststelling van de belastbare 
grondslag en van de procedure. 

Wat de successierechten en de rechten van overgang bij overlijden betreft, heeft de evaluatie 
van de huidige toestand belangrijke problemen aan het licht gebracht die moeten worden 
opgelost, hetzij door de terugkeer, met een statuut van samengevoegde belasting, van de 
successierechten naar de Federale Overheid, hetzij door het behoud van de fiscale autonomie 
van de Gewesten, waarbij deze echter moet samengaan met verplichtingen inzake overleg en 
coördinatie. In elk geval moeten de wetgevende bevoegdheden en de ontvangsten van de 
schenkingsrechten op dezelfde wijze worden toegewezen als voor de successierechten en de 
rechten van overgang bij overlijden. 

Inzake de verkeersbelasting en het eurovignet acht de Afdeling het verkieslijk dat de 
bevoegdheden met betrekking tot deze belastingen duidelijk zouden worden toegewezen aan 
één overheidsniveau en geeft zij de voorkeur aan een centralisatie op het federale niveau. De 
verkeersbelasting en het eurovignet zouden bijgevolg gedeelde belastingen worden, althans 
voor een deel Dezelfde oplossing wordt voorgesteld voor de milieu taksen. 

De Afdeling is van mening dat de bepaling van de belastbare grondslag in de 
personenbelasting een federale bevoegdheid moet blijven, maar dat de mogelijkheid niet mag 
worden uitgesloten om aan de deelgebieden bevoegdheden toe te wijzen op het gebied van de 
stimuleringsstelsels. Deze bevoegdheidsoverdracht zou echter slechts kunnen plaatsvinden 
mits de volgende beginselen in acht worden genomen : 

de aftrekken moeten worden omgevormd tot belastingverminderingen, ten einde de 
eenheid van de belastbare grondslag te behouden; 

er moeten kwantitatieve beperkingen worden gesteld aan de verschillen die 
onvermijdelijk zullen voortvloeien uit gewestelijke initiatieven; 

het effect van de uitbreiding van dergelijke stimuleringsstelsels door de Gewesten op de 
ontvangsten van de Federale Overheid moet door hen budgettair worden 
gecompenseerd, en dat onverminderd de gewestelijke effecten op het federale gedeelte 
van het stimuleringsstelsel; 

men dient aan hetzelfde overheidsniveau de stimuleringsmaatregelen toe te wijzen die 
gemeenschappelijk zijn aan de personenbelasting en aan de vennootschapsbelasting. 

De Afdeling heeft drie mogelijkheden onderzocht om een fiscale autonomie toe te kennen 
inzake het barema van de PB en inzake de andere bepalende factoren van de progressiviteit 
van deze belasting : 

de toepassing van het huidige stelsel van opcentiemen en kortingen, 

de invoering van een gewestelijke belasting met eenzelfde progressiviteit, 

de invoering van een gewestelijke belasting met een specifieke progressiviteit 
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Elk van deze scenario's heeft gemeen dat het leidt tot verschillen in aanslagvoet en een deel 
van de PB-ontvangsten van de Gewesten aflumkelijk maakt van de hen•ormingen van de PB 
door de Federale Overheid: zowel in het ene als in het andere geval is dat het onvermijdelijke 
gevolg van een autonomie die zich niet uitstrekt over alle parameters van de belasting. 

Elk van deze llrie scenario's maakt het mogelijk de statische en dynamische neutraliteit te 
waarborgen ten aanzien van de ontvangsten van de Federale Overheid Het derde scenario 
staat nochtans het minst dicht bij het basisbeginsel volgens hetwelk de instrumenten die de 
essentie van de herverdelingsfunctie van de belasting uitoefenen, in de handen van de 
Federale Overheid moeten bfüven. Het is tevens het scenario dat het grootste risico inhoudt op 

.fiscale concurrentie en tevens hetgene dat de grootste tariefautonomie verleent. 

De Afdeling is van mening dat de bepaling van de belastbare grondslag en van het tarief van 
de vennootschapsbelasting federale bevoegdheden moeten blijven. Zoals voor de 
personenbelasting, sluit zij nochtans niet de mogelijkheid uit aan de deelgebieden 
bevoegdheden toe te wijzen op het gebied van de stimuleringsste/sels, met dien verstande dat 
deze bevoegdheidsoverdracht enkel kan plaatsvinden indien dezelfde vier principes als die bij 
de personenbelasting vermeld zijn, in acht worden genomen. 

De Afdeling is van mening dat het geheel van regels die de BTW en de accijnzen beheersen, 
federale bevoegdheden moeten blijven. 

Tenslotte leidt de Afdeling, redenerend in het huidige kader van bevoegdheillwerdeling, het 
behoud van het federale karakter van het huidige stelsel van financiering van de sociale 
zekerheid af uit het basisbeginsel betreffende het behoud van de solidariteit tussen personen 
op het federale vlak. Er werd door de Afdeling geen reflectie uitgevoerd over de .financiering 
van de sociale zekerheid uitgaande van andere beginselen. 

De verschillende opties die voortvloeien uit de mogelijke combinaties van de beschouwde 
scenario's hebben alle als gemeenschappelijk kenmerk dat zij de aard van de .fiscale 
autonomie wijzigen door de autonomie in de marge te verminderen ten voordele van een 
volledige autonomie of een tariefautonomie. Zij doen dat echter in verschillende mate. 

De expliciete solidariteit, zoals die thans wordt ingericht door de financieringswet, moet 
worden verkozen boven de impliciete solidariteit. Aangezien de in dit Verslag onderzochte 
scenario's een vergroting van de fiscale autonomie met zich meebrengen, moet dat worden 
vertaald in een modulatie van het solidariteitsmechanisme die zowel rekening houdt met de 
bijdragecapaciteit van de verschillende Gewesten als met de relatieve fiscale lasten, zodat een 
deelgebied dat een proces van .fiscale concurrentie op gang zou brengen, meer zou moeten 
bijdragen tot de solidariteitsmechanismen tussen deelgebieden l~{ gestraft zou worden wat 
betreft zijn aandeel in het solidariteitsmechanisme dat uitgaat van de Federale Overheid 

De verschillende opties die bij de formulering van de scenario's werden opengelaten zijn te 
beschouwen als evenveel mogelijke varianten van de basisbeginselen waarover de Afdeling 
unaniem is. In het bijzondere kader van dit Verslag is het niet nutteloos te onderstrepen dat de 
relatieve voorkeuren voor het ene of het andere scenario niet stelselmatig verdeeld zijn naar 
gelang van de taalrol van de Leden van de Afdeling. 



165 

Bibliografie 

ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS, Les impóts de la confédération, 
des cantons et des communes: llll aperçu du :,ystème fiscal suisse, Berne, 1997. 

ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS, La charge fiscale en Suisse, 
Berne, 1986, 1993, 1996. 

ANASTOPOULOS, 1., Fédéralisme et autonomie fiscale, Groupe Coudenberg, Séminaire 
international sur Ie fédéralisme et sur !'autonomie fiscale, 1997. 

ANDERSON, J.E. & VAN DEN BERG, H, Fiscal decentralization and Gavemement size: an 
international test for Leviathan accounting for unmeasured economie activity, in : International 
tax and publicfinance, VoL 5, n° 2, 1998. 

BISCIARI, P., Fédéralisme et affectation des dépenses publiques en Flandre et en Wallonie, m · 
Re_flets et per:,pectives, n° 2, 1998. 

BOGAERT, H. & HESPEL, E., Les etl}eux de la politique économique beige dans la trmsième 
phase de I 'Union Economique et monétaire, Bureau fédéral du Plan, 1998 

CLEMER, G, De Vlaamse en Waalse begroting in 1996: een interregionale vergelijking, m : 
VEV, Sne/bericht, nr. 6, 1997. 

DAFFLON, B., Fédéralisme, coordination et harmonisations fiscales: étude du cas Suisse, m : 
Recherches économiques de Louvain, Vol. 52, no 1, 1986, pp 3-43. 

DAFFLON, B., Péréquation et solidarité: I 'exemp/e de la Swsse, Journée d'études « Finances 
publiques régionales et fédéralisme fiscal », Faculté des Sciences économiques et sociales, Namur, 
1994 

de CALLAT A Y, E. & SA VAGE, R, F édéralisme et choix budgétaires, m . Re.flets et 
per.\pectives, n° 2. 

DE GRAUWE, P , Denkoefeningen over de regionalisering van de Belgische overheidRhuld, 
KUL, Leuvense economische standpunten, nr. 60, 1991. 

DE GRAUWE, P, Regzonalisering van de rijkschuld: waarom en hoe ?, mimeo, 1992 

DE GRAUWE, P., De regiona/isering van de overheidschuld en de sanering van de 
overheid~financiën, mimeo, 1994 

DELODDERE, E., Federalisme en fiscabteil in Duitsland, mimeo, 1998 



166 

DELPORTE, J-M. & MOREAU, A, Les compétences fiscales des Régions et des Communautés 
dans Ie nouveau paysage politique beige, in : Documentatieblad, Brussel, Ministerie van 
Financiën, juli-augustus, 1989. 

DESCHAMPS, R., Fédéralisme et partage des compétences fiscales, in: Re.flets et per!;pectives, 
0° 2, 1998. 

DEVEREUX, M., The impact of taxation on international business, Evidence from the Ruding 
Committee, in : EC Tax Review, no 2, 1992. 

EUROPEAN COMMISSION, Report (~f the Committee of independant experts on company 
taxation, 1992 

FEDERAAL PLANBUREAU, Economische vooruitzichten 1998-2003, 1998. 

GOSPEED, T.J. , The assignement (?f Ability to pay taxesin the OECD Countries, The Hague, 
Proceedings of the 46th congress of the international institute of Public Finance, Foundation 
Joumal Public Finance, 1991. 

HINNEKENS, H., The Monti Report: the uphill task of harmooizing direct tax systems of EC 
memher states, in: EC Tax Review, n° 1, 1997, pp. 31-49 

HOGE RAAD VAN FINANCIËN, Afdeling «Fiscaliteit en parafiscaliteit », Verslag aangaande 
bepaalde aspecten van een hervorming van de vennootschapsbelasting, 1991. 

HOGE RAAD VAN FINANCIËN, Advies over de structuur van de ontvangsten en de uitgaven 
van de overheden in het kader van de Economische en Monetaire Unie, 1992. 

HOGE RAAD VAN FINANCIËN, Afdeling« Fiscaliteit en parafiscaliteit », Verslag in verband 
met sommige Belgische en Europese a!;pecten van de.fïscaliteit op het !;paren, 1993a .. 

HOGE RAAD VAN FINANCIËN, Afdeling« Fiscaliteit en parafiscaliteit », Het Rudmg-rapport 
en de Europese harmonisenng van de vennootschapsbelasting, 1993b. 

HOGE RAAD VAN FINANCIËN, Advies betreffende de overheid~·intervenlie op de 
arbeid~markt (fïnanciële en .fiscale a.~pecten), 1994 

HOGE RAAD VAN FINANCIËN, Afdeling « Fiscaliteit en parafiscaliteit », Verslag over de 
tenuitvoerlegging van het overgangsstelsel van de belasting over de toegevoegde warde, 1995a 

HOGE RAAD VAN FINANCIËN, Karakteristieken en mogel(jke oorzaken van de langdurige 
werkloosheid in België, 1995b 

HOGE RAAD VAN FINANCIËN, Afdeling «Fiscaliteit en parafiscaliteit », Belasting van de 
huren en henorming van de onroerendefiscaliteit, 1997. 

HOGE RAADVAN FINANCIËN, Afdeling« Financieringsbehoeften van de overheid», Advies 
betreffende de uitvoering van het Nieuwe Convergentieprogrammam 1997, 1998. 



167 

KIRCHGÄSSNER, G., & POMMEREHNE., W., Tax harmonization and tax competition in the 
European Union : lessans from Switzerland, in: Joumal of Pub/ie economics, Vol. 60, 1996, pp. 
351-371 

LONA, M., Budgets de laFlandreet de la Wallonie: comparaison interrégionale, in : Cahiers de 
la Faculté des Sciences économiques et sociales, n° 139, 1994. 

MERENNE, e.a , Belgie ruimtelUk doorgelicht, Federale Diensten voor Wetenschappelijke, 
Technische en Culturele Aangelegenheden, 1998. 

MOESEN, W., & VAN ROMPUY, P., The growth (~f governrment size and fiscal 
decentralization, Proceedings of the 46th congress of the international institute of Public Finance, 
Foundation J ournal Public Finance, The Hague, 1991. 

MOESEN, W , Le fédéralisme budgétaire: règles et applications à la Belgique, in : Re,jlets et 
per.~pectives, n° 2, 1998 

MONFORT, Ph., & WUNSCH, P., Fédéralisme et convergence macro-économique; in Reflets 
et perspectives, n° 2, 1998. 

MUSGRAVE, The theory ojpublicfinance, New-York, Me Graw-Hill, 1959. 

MUSGRA VE, Who should tax, Where and what ?, In Me LUE (Ed.) Tax assignment in Federal 
Countries, Canberra, Australian National University Press, 1983, pp. 2-19. 

MUTEN, L, SORENSEN, PB, HABEN, P, & GENSER, B., Towards a dual mcome tax ? 

Scandinavian and Austrian experiences, Foundation for European Fiscal Studies, Erasmus 
University Rotterdam, Kluwer Law International, 1996. 

OATES, W.E., Searching of Leviathan an empirica! study, in: The American Economie Review, 
Vol. 75, 1985, pp. 748-757. 

OATES, W.E., Searching of Leviathan: a reply and some further reflections, m: The American 
Economie Review, Vol. 79, 1989, pp 578-83 

OATES WE, Fiscal Federalism: an overv1ew, Proceedings of the 46th congress of the 
international institute of Public Finance, Foundation J ournal Public Finance, The Hague, 1991 

O.CD E, Etudes économiques de I 'O.C'.D.E, Autriche, 1994. 

O.CD.E , Comptes nationaux détaiffés 1982-9-1, 1996. 

O.CD.E., Statistique des recettes publiques des pays membres de I 'O.C.D.E., 1997. 

OFFICE FEDERAL DE LA ST A TISTIQUE, Finances publiques en Suisse 1995. Berne, 1997 



168 

POULAIN, L 'analyse de la mobilité résidentielle, U.C.L. Centre d'étude de Gestion 
démographique, miméo, 1998. 

SMITH S., The definitive regime for VA. T, Institute for fiscal studies, Commentary No 63, 
1997. 

SÖDERSTOM, L., Fiscal Federalism: The Nordie Country style, Proceedings of the 46th 
congress of the international institute of Public Finance, Foundation Joumal Public Finance, The 
Hague, 1991. 

SOLE-VILANOV A, Federalism and fiscal autonomy in Spain, Groupe Coudenberg, Séminaire 
international sur Ie fédéralisme et sur 1' autonomie fiscale, 1997. 

SPINNOY, C., Le financement des Communautés et des Régions, m · Reflets et perspectives, 
No 2, 1998. 

TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL, Belastingen in de 21e eeuw, Vergaderjaar 
1997-98, Doe. 25810 Nr. 2, 1997. 

VAN DE VOORDE, A, Le budget de l'Etat dans la Belgique fédérale, Cahiers du Cepess, No 7, 
1995. 

V ANISTENDAEL, F., Penpectivesfor fiscal autonomy indirect taxation, Groupe Coudenberg, 
séminaire international sur Ie fédéralisme et sur !'autonomie fiscale, 1997. 

VAN PARIJS, Ph., Du juste partage d'une dette commune, in : La revue nouvelle, No 5, 1994 



169 

Bijlagen 

Annexe 1 
Coût de perception des impöts régionaux 

La loi de financement des Communautés et des Régions mentionne en son artiele 5 §3 que « à 
moins que la Région n'en décide autrement, pour les impóts dont Ie produit lui est entièrement 
attribué, I 'Etat assure gratuitement et dans Ie re!>pect des règles de procédure qu 'i! fixe, Ie 
service des impóts (suivants) » : 

la taxe sur les jeux et paris, 

la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, 

la taxe d' ouverture des débits de boissons, 

les droits de succession et les droits de mutation par décès, 

Ie précompte immobiher, 

les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles, 

la taxe de circulation. 

La Section a demandé aux administrations fiscales concernées d'estimer Ie coût de perception de 
ces impöts et c'est sur base des réponses parvenues que cette annexe est établie 

Coût de perception des impóts régionaux 

F1andre Wallonie Bruxelles Royaume 

Précompte immobilier J 12,7 240,8 88,6 642,7 
Jeux et paris 69,7 69,7 24,6 164,0 
Apparei1s automaLde divert. 5,1 2,8 0,5 8,-J. 
Successionset droits d'enregistrement 1500,0 1200,0 JOO,O JOOO,O 

Total 1887,5 l51J,J 4lJ,7 3814,5 

Millions de F. 

Sur base des données fournies par les Administrations, Ie coût global de perception des impöts 
régionaux est estimé à 3,8 milhards dont 3 milhards pour les droits d'enregistrement et les droits 
de succession. 

Cette estimation doit faire 1' ob jet de multiples réserves, qui tiennent d' a bord à son strict caractère 
comptable 

Il s'agit d'un coût moyen et non d'un coût marginal. A la limite on pourrait très bien 
défendre la thèse que dès lors que les droits d' enregistrement ne sont que partiellement 
rétrocédés aux Régions, Ie coût marginal du service de perception rendu par Ie pouvoir 
fédéral est nul. 
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Le coût est estimé sans tenir compte des coûts et avantages externes. Ainsi, Je coût de 
perception du précompte immobilier se limite aux services extérieurs, aux frais de 
fonctionnement, à J'automatisation et aux autres tàches de I' Administration centrale maïs iJ 
n'intègre nullement Ie coût des tàches effectuées par I' Administration du Cadastre pour 
établir Ie revenu cadastraL Or, cette donnée est primordiale pour I' établissement du 
précompte immobilier. IJ s'agit là d'un coût externe important qui n'est pas pris en 
compte. 
Inversement, la perception d'un impot peut générer des avantages « externes » en ce sens 
qu'elle fournit à d'autres administrations des données qui lui sont utiles pour 
J'établissement des impots dont elle a la charge. 

Seule I' Administration de l'Enregistrement a inclus dans son estimation Ie coût des 
bàtiments. 
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Annexe 2 
Décentralisation et taille du secteur public 

La thèse du Léviathan pose pour principe que la taille du secteur public sera, tout autre chose 
égale par ailleurs , d' autant plus faible que celui-ei est décentralisé. 

La vérification de cette thèse se fait habituellement en insérant dans une fonction visant à 
expliquer Ie taille ou la croissance du secteur public une variabie représentative de son degré de 
décentralisation. 

C'est ainsi que procèdent MOESEN et VAN ROMPUY (1990). Conformément aux travaux de 
SAUNDERS ( 1988), ils retiennent pour première variabie explicative du niveau des dépenses 
publiques Ie niveau « historique » de celles-ci, à savoir Ie ratio dépenses publiques/P.IB. qui 
prévalait en début de période : cette spécification a pour but de capter les préférences spécifiques 
des pays. Le degré de décentralisation est mesuré par la part du niveau central dans les recettes ou 
dépenses publiques. 

Des régressions complémentaires ont été effectuées en reprenant la même fonction sur une 
période plus récente (1980-1995) et sur un échantillon plus large de pays (tous les pays pour 
lesquels les données de l'O.C.D.E. sont disponibles) 

Rá]RJ:"SSJON S[ IR L 'f.."N.'·)f..j\.fBLJ:" DES DÉ"PENS'J:"S J'[ IBLJQ[ !ES 

On obtient les résultats suivants : 

[ 1] 

R2 
DW 
DP1 
DPo 
DEC 

0,179 + 0,762 DP0 - 0,091DEC 

0,59 
1,72 

(0, 176) (0,087) 

dépenses publiques en% du P I.B en fin de période 
dépenses publiques en% du P.I.B. en début de période 
part du pouvoir central dans les dépenses publiques 

La variabie représentant Ie degré de décentralisation des dépenses publiques n' est pas 
significative Ceci peut s'expliquer par Ie fait qu'on considère ici les dépenses publiques 
globalement Or, certaines d 'entre el les ne sont pas affectées par la décentralisation · c' est 
notamment Ie cas des transferts aux ménages qui poursuivent un objectif de redistribution. Dans Ie 
plupart des états fédéraux ou confédéraux, ce type de politique reste pour I' essentie! centralisè 

C' est pourquoi la même équation a été testée sur I' ensemble formé par la consommation et 
l'investissement public (équation [2]) et sur la consommation publique considérée isolément 
( équation [3]) 



[2] 

[3] 
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Les résultats sont les suivants • 

0,045 + 0,829 DP0 -

(0, 154) 

0,661 
2.097 

0,046 + 0,839 DP0 -

(0, 197) 

0,773 
2.255 

0,022 DEC 
(0,052) 

0,031 DEC 
(0,040) 

Quelle que soit la spécification retenue la variabie représentant Ie degré de décentralisation n' est 
jamais significative. 
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Annexe 3 
Evolution des revenus moyens par arrondissement 1985-95 
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Arrondi ssements 1985 1995 T aux de croissance 1985-95 

Revenu moyen Revenu moyen Revenu moyen Revenu moyen Revenu moyen Revenu moyen 
par habitant par déclaration par habitant par déclaration par habitant par déclaration 

(en milliers BEF) (en milliers BEF) (en milliers BEF) (en milliers BEF) (en%) (en%) 
Arlon 198,9 546,8 397,5 958,0 7,17 5,77 
Virton 193,1 502,0 341,0 853,5 5,85 5,45 
Tielt 198,1 515,2 335,2 847,1 5,40 5,10 
Louvain 237,0 607,1 429,8 985,3 6,13 4,96 
Dixmude 179,9 474,6 306,4 766,2 5,47 4,91 
Termonde 210,9 558,3 383,9 892,3 6,17 4,80 
Bastogne 173,4 482,3 298,0 765,5 5,56 4,73 
Alo st 220,8 579,1 404,0 918,1 6,23 4,72 
Rouiers 208,4 544,0 357,1 861,9 5,53 4,71 
Ypres 189,7 500,5 324,0 789,6 5,50 4,66 
Audenarde 214,0 554,3 374,7 871,0 5,76 4,62 
Hai-Vilvorde 259,7 667,6 451,2 1046,2 5,68 4,59 
Saint-Nicolas 216,3 573,1 384,6 895,5 5,92 4,56 
Courtrai 221,4 560,3 376,7 875,3 5,46 4,56 
Neufchateau 193,5 506,1 314,8 786,5 4,99 4,51 
Waremme 228,4 572,3 374,3 888,8 5,06 4,50 
Turnhout 209,2 563,4 377,3 874,5 6,07 4,49 
Tongres 195,0 548,5 346,2 849,7 5,91 4,47 
Gand 227,6 598,4 400,2 923,9 5,81 4,44 
Verviers 213,6 545,7 344,8 840,9 4,91 4,42 
Maaseik 194,1 550,5 339,2 844,5 5,74 4,37 
Malines 224,6 585,6 403,9 897,2 6,04 4,36 
Th u in 212,5 538,5 322,7 824,3 4,27 4,35 
Furnes 208,1 538,6 367,7 822,5 5,86 4,32 
Nivelles 261,0 686,4 433,5 1046,4 5,20 4,31 
Ostende 215,5 542,8 361,5 822,3 5,31 4,24 
Eeklo 200,1 565,9 359,6 856,3 6,04 4,23 
Bruges 222,6 581,1 388,5 877,2 5,73 4,20 
Hasselt 211,8 583,6 367,6 876,4 5,67 4,15 
Tournai 213,4 545,3 334,9 817,9 4,61 4,14 
Dinant 200,7 531,6 324,8 795,2 4,93 4,11 
Namur 224,2 592,5 368,3 884,6 5,09 4,09 
Soignies 223,3 562,8 347,7 838,0 4,53 4,06 
Marche en Famenne 196,5 507,1 314,2 752,6 4,81 4,03 
Anvers 250,2 616,3 413,7 913,4 5,16 4,01 
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Arrondi ssements 1985 1995 T aux de croissance 1985-95 
Revenu moyen Revenu moyen Revenu moyen Revenu moyen Revenu moyen Revenu moyen I par habitant par déclaration par habitant par déclaration par habitant par déclaration 

(en milliers BEF}_ (en milliers BEF) (en milliers BEF}_ (en milliers BEF) (en%) (en%) 

Ath 215,5 558,2 349,0 818,7 4,94 3,90 
' Huy 223,7 589,1 357,1 863,5 4,79 3,90 

Mans 209,4 565,7 320,1 823,4 4,34 3,83 I 

Mouscron 209,7 528,4 314,4 766,6 4,13 3,79 
Philippeville 200,2 538,9 324,0 774,9 4,93 3,70 I 

Charleroi 213,9 558,0 318,4 787,3 4,06 3,50 
I Liège 239,0 598,7 351,0 832,5 3,92 3,35 

Bruxelles-Capitale 247,0 626,7 348,9 867,8 3,51 3,31 
! 

Détail de Bruxelles-Capitale I 

Watermaei-Boitsfort 315,9 709,8 452,2 1038,7 3,65 3,88 I 

Berchem Ste Agathe 283,0 651,2 431,9 944,5 4,32 3,79 
I Saint-Gilles 188,0 480,6 250,3 694,5 2,90 3,75 

Waluwe-Saint-Lambert 297,4 693,5 441,6 997,0 4,03 3,70 I 

Evere 267,1 629,1 380,5 904,2 3,60 3,69 
Auderghem 306,9 710,9 450,7 1019,9 3,92 3,68 
Etterbeek 233,2 590,3 344,0 840,2 3,96 3,59 
Jette 281,2 620,6 404,2 871' 1 3,70 3,45 
lxelles 252,2 604,5 341,8 840,0 3,09 3,34 
Scharbeek 202,7 566,2 286,0 782,1 3,50 3,28 
Ganshoren 290,3 642,5 432,5 886,4 4,07 3,27 
Anderlecht 228,1 581,8 328,3 800,7 3,71 3,25 
Koekeiberg 239,9 592,8 339,8 814,5 3,54 3,23 
Forest 243,5 606,4 354,2 832,9 3,82 3,22 
Woluwe-Saint-Pierre 326,1 832,7 458,9 1139,4 3,48 3,19 
Bruxelles 218,1 591,7 301,0 801,8 3,27 3,09 
Molenbeek-Sa1nt-Jean 197,7 595,4 274,2 789,8 3,33 2,87 
Saint-Josse-ten-Noode 156,0 495,5 189,6 654,3 1,97 2,82 
Uccle 327,7 775,5 454,5 1023,9 3,33 2,82 

- -
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Annexe 4 
Déterminant de l'effet redistributif de l'impöt des personnes physiques 

L'impot des personnes physiques a un role important en matière de redistribution des revenus. 
Parrui les prélèvements fiscaux, i! se distingue en effet par un objectif explicite de redistribution, 
qui se concrétise notarument par la progressivité du barème et i! porte sur une masse budgétaire 
importante 

Cette annexe est de nature strictement technique. 11 s'agit de mettre en évidence les déterminants 
de I' effet redistributif, dans Ie seul but de mieux cerner les effets que pourraient avoir sur I' effet 
redistributif de l'impot différents scénarios d'autonomie fiscale 11 ne s'agit pas de juger l'effet 
redistributif du système existant : tel n' est pas I' objet de ce rapport. 

Les déterminants de l'effet redistributif de l'impot peuvent être regroupés en trois catégories 

ceux qui ont trait à la détermination de la base imposable, 

ceux qui ont trait à la progressivité, 

ceux qui ont trait aux taux moyen. 

La base imposable 

Tout écart entre la base imposable et la capacité contributive peut influencer l'effet redistributif de 
!'impact 11 peut s'agir 

de déductions ou exonérations qui ont Ie caractère de dépenses fiscales, 

de I 'imposition distincte de revenus de nature récurrente, te is les revenus 
financiers, 

de la sous-évaluation par Ie législateur de certains éléments du revenu (revenus 
cadastraux, bénéfices et profits évalués sur base de méthodes forfaitaires), 

de la sous-déclaration volontaire, et donc frauduleuse, de certains éléments du 
revenu. 

L' effet redistributif en sera d' autant plus affecté que la distribution de I' élément « manquant » est 
différé de celle des revenus imposables. Ainsi, lorsque des déductions qui ont Ie caractère de 
dépenses fiscales sont concentrées dans les revenus moyens et supérieurs, l'inégalité des revenus 
imposables sous-estime I' inégalité effective et I' effet redistributif de I' impot s'en trouve réduit. 
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La progressivité et Ie taux moyen 

Formellement, la progressivité effective se définit et se mesure par l'écart entre la distribution des 
impots et celle des revenus imposables. On a clone : 

p 

c 
Gb 

p C- Gb 

progressivité 
indice de GINI calculé sur la distribution de l'impot 
indice de GINI calculé sur la distribution des revenus imposables. 

Ainsi définie, la progressivité est indépendante du taux moyen d'imposition: c'est une différence 
entre deux indicateurs qui sont chacun indépendant de la moyenne de leur distribution respective. 

Maïs ce taux moyen influence l'effet redistributif même si un impot à deux taux de 30 et 60% 
n' est pas plus progressif qu'un impot à deux taux de 20 et 40% , i! redistribuera davantage 
L'effet redistributif est usuellement mesuré par l'écart entre l'inégalité avant (Gb) et après (Ga) 
impot 

ER Gb- Ga 

et se décompose comme suit 

ER tP/(1-t) 

oû t est Ie taux moyen 

Progressivité et effet redistributif du système actuel 

Le tableau 1 applique ces formules sur la distribution des revenus imposables et de l'impot (Etat) 
de 1995 (exercice d'imposition 1996). 
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Tableau 1 
Progressivité et effet redistrihutif de /'/.P.P. (1995) 

c EC M 
Contribuable Conjoint Ménage 

ProgressiYité 
Impöt de base 0,07-l 0,073 
après quotité exonérée 0,166 0,229 0,156 
après réd. dïmpöt pour épargne à L T e.a 0, 15-l 
après réd.d'impöt rev.rempl. 0,212 
principa1 RIG 0,210 
principal RIG+RID 0,206 

Taux moyen 
Impöt de base 35, 9'% 31,6%. 
après quotité cxonérée 28,0'% 21,7%. 26,6'Yo 
après réd. d'impöt pour épargne à L T e.a 25,5%. 
après réd. d ïmpöt rev .. rem pl. 23,6'Y., 
principal RIG 23,3% 
prinCipal RIG+RID 24,0% 

Effet rcdistributif 
Impöt au barème 0,042 0,034 0,057 

après quotité exonéréc 0,063 0,065 0,053 
après réd.d'impöt rev.rcmpl. 0,065 
principal RIG 0,064 
principal RIG+RID 0,065 

Paradoxalement, ce n'est pas la progressivité du barème qui est la cause principale de la 
progressivité globale de l'imp6t des personnes physiques et de son effet redistributif Qu'il 
s'agisse des revenus du contribuable ou de ceux de son conjoint, la progressivité due au 
barème n'atteint qu'un peu plus d'un tiers de la progressivité globale 

Les quotités exonérées renforcent la progressivité et I' effet redistributif de l'imp6t du fait 
qu' el! es sont octroyées par Ie bas et qu' el! es ont donc un effet absolu équivalent entre tous 
les ménages qui ont des revenus suffisants pour éponger ces quotités exonérées Un effet 
absolu équivalent signifie un effet relatif (c'est-à-dire par rapport au RIG) décroissant, 
d' ou la hausse de la progressivité 

Les réductions d'imp6t octroyées en raison de sommes affectées à l'épargne à long terme 
et à l'investissement immobilier réduisent quelque peu la progressivité et Ie taux moyen de 
l'IP P. 11 en résulte logiquement une légère baisse de l'effet redistributif Ces déductions 
sont en effet concentrées dans les classes de revenus moyennes et supérieures 

L'effet des réductions d'imp6t par revenus de remplacement est beaucoup plus net la 
progressivité de l'imp6t se trouve fortement accrue (!'indice P passe de 0,154 à 0,212) et 
l'effet redistributif amélioré (de 0,053 à 0,065) 
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L' octroi de la réduction d' impöt pour revenus d' origine étrangère nous amène au 
« principal RIG » auquel l'ajout de l'impöt dû sur les revenus imposables distinctement 
donne Ie« principal RIG+RID ». Celui-ei est très proche du montant global de !'I. P.P. et 
constitue la base des additionnels. 
Ni la réduction d'impöt sur les revenus d'origine étrangère, ni la prise en compte des 
impositions n' ont d'incidence significative sur I' effet redistributif de l'I.P.P 

Il apparaît donc que les facteurs essentiels de la progressivité et de l'effet redistributif de l'I.P.P. 
sont: 

Ie barème progressif, 

les modalités d 'octroi des quotités exonérées, 

les réductions d'impöt pour revenus de remplacement 

L'effet des additionnels sur la progressivité et l'effet redistributif de I'I.P.P. 

Le tableau 2 présente trois situations relativement théoriques : la première correspond à l'impöt 
Etat au sens strict, puisque Ie montant d'additionnels est nul. La seconde situation correspond au 
taux moyen des additionnels communaux. La troisième situation y ajoute la CCC 

Tableau 2 
Additionnels, progressivité et effet redistributif (revenus de 1995) 

Additionnels de 0'% 7'X, 10% 
Progressivité (P) 0,206 0,206 0,206 
Taux moyen (t) 24,0% 25,7% 26.4% 
Effet redistributif 0,065 0,071 0,074 

Un additionnel à l'I.P.P. ne moditie pas la progressivité: elle reste constante dans les trois cas de 
tigure envisagés au tableau 2. Mais Ie taux moyen de l'impöt s'accroît et par là l'effet redistributif 

En fait, un additionnel copie l'échelle de progressivité en l'agrandissant : il ne moditie pas la 
position relative des uns et des autres en termes de charge fiscale 

Actuellement, les trois déterminants majeurs de la progressivitè et de I' effet redistributif de I 'I P P 
sont aux rnains du législateur fédéral Le .\ystème actuel tolère des adaptations locales de I' effet 
redistributif maïs pas de la progressivité 
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