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Samenvatting1 

 

In deze bijdrage analyseren we de voornaamste onderliggende economische factoren binnen het 

Schotse onafhankelijkheidsdebat. We illustreren hoe de ontdekking van de olievelden voor de Schotse 

kust de economische kosten van een Schotse afscheiding compenseerde, doordat een onafhankelijk 

Schotland sindsdien kan terugvallen op deze belangrijke inkomstenbron. We tonen eveneens dat het 

Schotse stemgedrag nooit sterker afweek van de nationale trend. Dit suggereert dat de welvaartswinst 

van een Schotse afscheiding in termen van een beleid dichter bij de burger, nooit groter was dan 

vandaag.  

 

Aan de hand van de meest recente economische theorievorming ter zake ontwikkelen we tenslotte een 

wiskundig model van natievorming, waarmee we de uitslagen van een onafhankelijkheidsreferendum 

gehouden in elke Britse regio simuleren. De resultaten daarvan bevestigen dat Schotland momenteel de 

meest instabiele regio van het Verenigd Koninkrijk (VK) is. Wanneer de welvaartskosten van een uniform 

Brits beleid in gelijke mate toenemen doorheen het VK is Schotland immers de eerste regio waar een 

afscheiding welvaartsverhogend is voor een meerderheid van haar burgers, op enige afstand gevolgd 

door Londen en het zuidwesten van Engeland. Een vergelijking met Spanje nuanceert deze resultaten in 

die zin dat zowel een Catalaanse als een Baskische afscheiding volgens dit model grofweg dubbel zo 

waarschijnlijk is als een Schotse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Met dank aan J. Reynaerts en A. Van Hecke voor hun nuttige opmerkingen en suggesties. 
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1. Inleiding 

 

Op 18 september trekken de Schotten naar de stembus met als inzet een onafhankelijke Schotse staat. 

Na wat getouwtrek werd overeengekomen dat de vraag “Should Scotland become an independent 

country” op het stemformulier zal komen te staan, om op die manier mogelijke verwarring met 

alternatieve opties te voorkomen. Als er in het referendum daadwerkelijk voor onafhankelijkheid wordt 

gestemd zal Schotland het eerste land in de geschiedenis zijn waar de beslissing tot onafhankelijk 

genomen wordt met democratische middelen  (Lynch, 2005). 

 

De kans op een electorale overwinning van het ja-kamp lijkt echter onwaarschijnlijk. Recente peilingen 

wijzen immers consistent op een comfortabele meerderheid voor de pro-unionisten, die wel hun 

tweecijferige voorsprong zien teruglopen in de meest recente polls (zie figuur 1). Ook bookmakers 

schatten de kans op Schotse onafhankelijkheid veeleer laag in, resulterend in een kansverhouding van 5 

tegen 1 voor een Schotse nee-stem (Betfair, 2014). Dit alles doet ook statisticus Nate Silver, bekend 

geworden door zijn correcte voorspelling van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2012 in alle 50 

staten, vermoeden dat de kans op een Schotse ja-stem quasi-onbestaande is. Omdat zo’n 15% van het 

electoraat onbeslist blijft, kunnen unionisten evenwel voorlopig nog niet op hun lauweren rusten. 

 

Figuur 1. Uitslagen peilingen (2013-2014) 

 
 Bron: ScotCen Social Research (2014) 

 

Een recente theoretische literatuur analyseert de voornaamste politiek-economische determinanten van 

dergelijke processen van natievorming. De belangrijkste bevindingen suggereren dat, op politiek vlak, 

democratisering het vormen van kleinere politieke jurisdicties stimuleert terwijl hun omvang, op 

economisch vlak, bepaald wordt door een afweging tussen schaalvoordelen, die benut worden bij het 

vormen van grotere landen, en de kosten geassocieerd met toenemende bevolkingsheterogeniteit, ten 

voordele van kleinere jurisdicties (Bolton & Roland, 1996; Alesina & Spolaore, 2003; 1997).  
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In die optiek vormt de nakende Schotse volksraadpleging een ideale aanleiding om de algemene 

toepasbaarheid van deze theorie na te gaan. Een eerste onderdeel van deze briefing gaat daarom na in 

welke mate deze onderliggende factoren een rol spelen in het huidige Schotse onafhankelijkheidsdebat: 

is het succes van de Schots-nationalisten positief geassocieerd met het Britse democratiseringsproces? 

Profiteert de Schotse bevolking van schaalvoordelen door de unie met het Verenigd Koninkrijk (VK)? Is er 

een sterke divergentie tussen de beleidsvoorkeuren van de Schotse bevolking en de rest van het VK? 

 

Een tweede doelstelling van deze analyse bestaat uit het afleiden van de implicaties van dit theoretisch 

kader voor de interne stabiliteit van het VK. Daartoe formuleren we, in navolging van Desmet, Le Breton, 

Ortuño-Ortín, & Weber (2011),  een eenvoudig wiskundig model van natievorming geënt op deze 

theoretische literatuur, om na te gaan of we aan de hand daarvan effectief een groter risico op 

afscheiding detecteren in Schotland dan in de andere regio’s van het VK. Een toepassing van ditzelfde 

model op Spanje, waar Catalonië op 9 november eveneens een onafhankelijkheidsreferendum houdt, 

laat tenslotte toe om deze resultaten in een breder kader te plaatsen. Met name laat deze opzet ons toe 

om na te gaan of een Schotse afscheiding, dan wel een Catalaanse, het meest waarschijnlijk is volgens dit 

model. 
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2.1. Democratie en de kans op een afscheiding 

 

Alesina, Spolaore & Wacziarg (2005) tonen aan dat het proces van democratisering positief geassocieerd 

is met het vormen van kleinere landen. Terwijl de machthebbers in een autoritair regime primair de 

maximalisatie van de eigen macht en/of inkomsten nastreven, resulterend in een opwaartse trend in de 

grootte van de politieke jurisdictie, wordt een democratie immers gekarakteriseerd door een electoraat 

dat de optimale afstemming van het overheidsbeleid op de eigen beleidsvoorkeuren nastreeft. Gezien 

regionale overheden beter in staat zijn om de specifieke belangen van hun respectievelijke bevolkingen 

te behartigen, verhoogt een democratische institutionele context zo het risico op een afscheiding. 

 

In lijn daarvan biedt de uiterst beperkte electorale participatie mogelijk een institutionele verklaring voor 

het ontstaan van de Anglo-Schotse unie in 1707, met name onpopulair bij grote delen van de Schotse 

bevolking (Davies, 1999). In de context van massale volksprotesten tegen de unie zou de aanwezigheid 

van democratische drukkingsmiddelen de opname van Schotland in het Britse rijk immers aanzienlijk 

bemoeilijkt hebben2. Dat de Schotse beleidsvoorkeuren geen politieke rol speelden, verklaart in deze 

context dus mee waarom Schotland sindsdien geregeerd wordt vanuit Westminster. 

 

Het ontbreken van een eigen Schots parlement zou daarbij uitgroeien tot een belangrijke factor in het 

Schots nationalisme (James, 1996)3. Eén voor de hand liggende verklaring is dat een regionaal 

georiënteerde partij per definitie slechts beperkt zal kunnen wegen op het nationale publieke beleid 

omdat de regionale bevolking slechts een fractie uitmaakt van de totale bevolking. Het contrast tussen 

de electorale resultaten van de Scottish National Party (SNP) en haar corresponderende 

vertegenwoordiging in het Britse parlement vormt hiervan een treffende illustratie: ondanks de soms 

sterke verkiezingsresultaten in Schotland (zie volle gele lijn figuur 2) blijft haar vertegenwoordiging in 

Westminster (zie onderbroken gele lijn figuur 2) veeleer beperkt. Zo behaalt de partij in 1974 haar 

sterkste verkiezingsresultaat ooit, wanneer ze meer dan 30% van de Schotse stemmen binnenrijft, maar 

bekomt ze daardoor minder dan 2% van de zetels in het Britse parlement, wat nauwelijks een 

vooruitgang inhoudt vergeleken met de voorgaande jaren. 
 

Figuur 2. Verkiezingsresultaten (Westminster) 

 
Bron: Kollman, Hicken, Caramani, Backer & Lublin (2014), Eurostat (2014), eigen berekeningen 

                                            
2 Zelfs pro-unionistisch onderhandelaar John Clerk zou later toegeven dat de beslissing tot het vormen van een unie “had been contrary to the 
inclinations of at least three-fourths of the Kingdom.” (geciteerd in Davies, 1999: 581). 
3 Zelfs gegeven de consistente Schotse relatieve oververtegenwoordiging in het Britse parlement in termen van het aantal inwoners per 
parlementszetel (zie appendix 1). 
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Om toch op het beleid te kunnen wegen zullen Schots-nationalistische bewegingen, vanaf 1934 politiek 

vertegenwoordigd door de SNP, in lijn daarvan de democratische marge die ontstaat aan het begin van 

de 20e eeuw aanvankelijk primair benutten om een eigen Schots parlement af te dwingen (Marr, 2013). 

Hoewel de eerste plannen daaromtrent worden opgeborgen als gevolg van het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog, zal een referendum over de kwestie in 1979 uiteindelijk in 1998 uitmonden in de 

oprichting van een Schots parlement, onder meer bevoegd voor onderwijs en gezondheidszorg. 

Belangrijker is dat het Schots-nationalistische SNP, dat in tegenstelling tot de situatie in het Britse 

parlement wél sterk vertegenwoordigd is in dit Schotse parlement (zie figuur 3), zo kan uitgroeien tot 

een machtsfactor binnen de Britse politiek.  

 

Figuur 3. Zetelverdeling (Schots vs. Brits parlement) 

 
Bron: Kollman, Hicken, Caramani, Backer, & Lublin (2014); Eurostat (2014); eigen berekeningen 

 

Met dit nieuwe Schotse parlement als belangrijkste hefboom markeert de verkiezing in 2007, wanneer 

de SNP voor het eerst uitgroeit tot de grootste partij, een keerpunt in de Schotse electorale geschiedenis 

en de Anglo-Schotse relaties. Voor het eerst krijgt de partij een duidelijk mandaat en de legitimiteit om 

een Schots onafhankelijkheidsreferendum, het belangrijkste punt in haar verkiezingsprogramma, aan te 

kondigen. Op dat moment lijkt de voornaamste angst van traditionele critici van het devolutieproces,  

bevreesd voor de desintegratie van het VK (Marr, 2013), bewaarheid te worden.  

 

Zo begrepen accommodeerde het Britse democratiseringsproces, met name door de instelling van de 

politieke vertegenwoordiging van het Schotse nationalisme in de gedaante van het SNP en de oprichting 

van een regionaal Schots parlement, het Schotse onafhankelijkheidsstreven waardoor het Schots 

nationalisme een steeds invloedrijkere stem kreeg in de Britse politiek. In die optiek illustreert figuur 3 

het belang van het democratiseringsproces in het specifieke geval van het Schotse 

onafhankelijkheidsstreven. 
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2.2. Schaalvoordelen en de kans op een afscheiding 

 

Desondanks verklaart het bestaan van democratische instellingen op zichzelf niet waarom een wens tot 

afscheiding ontstaat, temeer gezien het behoud van de unie geassocieerd is met het behoud van een 

aantal schaalvoordelen. Alesina & Spolaore (1997; 2003) argumenteren daarbij dat het belangrijkste 

voordeel van grotere politieke jurisdicties bestaat uit het feit dat de kosten van het voorzien van 

publieke goederen, zoals defensie, milieu en monetair beleid, gespreid kunnen worden over een grotere 

bevolking. Consistent met deze redenering publiceerde ook de Britse overheid recent een rapport waarin 

ze stelt dat Schotland beter af is in de unie met het VK omdat de Schotse bevolking op die manier zowel 

profiteert van een hoger niveau van overheidsuitgaven als van lagere belastingen (HM Treasury, 2014a). 

 

Aan de uitgavenkant suggereert Prebisch’s wet van de perifere verwaarlozing enerzijds dat regio’s die 

zich verder van het nationale politieke machtscentrum bevinden minder overheidsmiddelen naar zich 

toe zullen kunnen trekken, waardoor zij meer geneigd zijn zich af te scheiden. Een budgettair 

accommodatiebeleid daarentegen, waarbij perifere regio’s een budgettaire voorkeursbehandeling 

krijgen vanuit het centrale niveau, reduceert dit risico (Hynes, 2014). Uit figuur 4 blijkt de Britse 

overheid, conform haar recente uitspraken, effectief een accommodatiebeleid in het voordeel van de 

Schotse bevolking te voeren. Schotland ontvangt immers meer per persoon dan gelijk welke andere 

Britse regio, behalve Noord-Ierland dat met hoge veiligheidskosten kampt. Dit per capita budgettaire 

voordeel ten opzichte van de Engelse bevolking loopt in 2013 naar schatting op tot zo’n £1654. 

 

Figuur 4. Nominale per capita overheidsuitgaven (2008-2013) 

 
Bron: Eurostat (2014); HM Treasury (2014b); eigen berekeningen 

 

Ook aan de inkomstenzijde blijkt Schotland op het eerste zicht een relatief voordelige relatie te 

onderhouden met het VK, aangezien het per persoon ook minder bijdraagt dan de Engelse regio’s. De 

volle lijn in figuur 5 toont dat dit individuele belastingvoordeel in 2013 naar schatting £511 per Schot 

bedraagt. Deze combinatie van een bovengemiddeld aandeel in de ontvangen publieke uitgaven maar 

een benedengemiddeld aandeel in de bijdragen doet vermoeden dat de bevolking van een onafhankelijk 

Schotland geconfronteerd zal worden met belastingtoenames, besparingen of een combinatie van beide, 

temeer daar de per capita kosten van diverse publieke goederen toenemen wanneer de bevolking 

afneemt (Alesina & Spolaore, 1997; 2003). 
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Figuur 5. Nominale per capita overheidsontvangsten (2008-2013) 

 
Bron: HM Treasury (2013); Eurostat (2014); eigen berekeningen 

 

Een belangrijke nuance is echter dat deze cijfers abstractie maken van de inkomsten verworven uit de 

olievelden voor de Schotse kust. Het ja-kamp stelt immers dat Schotland er onder onafhankelijkheid 

budgettair op vooruit zou gaan, omdat het land dan volledige zeggenschap zou krijgen over het 

leeuwendeel van deze inkomsten. Wanneer we de geografisch aan Schotland toebehorende olie-

inkomsten, die momenteel integraal naar de Britse staatskas vloeien, mee in rekening brengen blijkt 

immers dat de Schotten de voorbije jaren de grootste netto-bijdragers waren (onderbroken lijn figuur 5).  

 

Figuur 6 suggereert dat het beschikken over deze olie-inkomsten het stabiliserende effect van het Britse 

budgettaire accommodatiebeleid recent volledig zou uitvlakken: hoewel elke Schot in de huidige situatie 

per pond belastinggeld zo’n 30% meer in overheidsuitgaven terugkrijgt dan de Engelse bevolking, 

verdwijnt dit voordeel wanneer ook de geografisch aan Schotland toebehorende olie-inkomsten aan de 

Schotse bijdragen worden toegevoegd.  

 

Figuur 6. Nominale per capita overheidsuitgaven/overheidsontvangsten (2008-2013) 

 
Bron: Eurostat (2014); HM Treasury (2013, 2014b); eigen berekeningen 

 

Zo begrepen reduceerde de ontdekking van deze potentieel belangrijke Schotse inkomstenbron midden 

jaren ‘60 het belang van de schaalvoordelen die de unie met het VK biedt en verklaart ze mee het 

daaropvolgende electorale succes van de SNP (zie figuur 2). Op die manier lijkt dit teruggelopen belang 

van schaalvoordelen, die in normale omstandigheden een unie betonneren, geassocieerd met een 

toegenomen kans op een Schotse afscheiding. 
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2.3. Preferentieheterogeniteit en de kans op een afscheiding 

 
In een democratie wordt het overheidsbeleid bepaald bij meerderheidsstemming. Regio’s met een 

beperkt bevolkingsaantal riskeren daardoor geconfronteerd te worden met een overheidsbeleid dat 

weinig afgestemd is op de eigen beleidsvoorkeuren (Bolton & Roland, 1996; Alesina & Spolaore, 1997). In 

die optiek impliceert een onafhankelijkheidsverklaring dus mogelijk een welvaartswinst, in de mate dat 

dit de overheid toelaat een beleid te formuleren dat nauwer aansluit bij de wensen van haar bevolking. 

 

Ook in Schotland zijn er een aantal indicaties dat afwijkende Schotse beleidsvoorkeuren een afscheiding 

aantrekkelijk maken. Zo illustreert figuur 2 dat Labour vanaf het begin van de jaren ’60 onafgebroken de 

populairste Schotse partij was, terwijl ze sindsdien slechts 7 van de 13 Britse eerste ministers leverde. 

Marr (2013) stelt in dit verband dan ook dat de recente heropleving van het Schotse 

onafhankelijkheidsstreven geen gevolg is van een soort emotioneel nationalisme, maar dat ze voortvloeit 

uit de afwijkende Schotse voorkeur voor een centrumlinks beleid en de uitbouw van de welvaartstaat. 

Ook de Schotse regering argumenteert expliciet, in haar recente witboek Scotland’s future (Scottish 

Government, 2013), dat de onafhankelijkheid haar in staat zou stellen een beleid te voeren dat nauwer 

afgestemd is op de Schotse verzuchtingen. Op sociaal vlak zou ze daardoor immers de hefbomen in 

handen krijgen om een meer egalitair welzijnsbeleid te voeren, inclusief een rechtvaardiger 

belastingsysteem en universele kinderopvang, terwijl ze op economisch vlak onder meer  plant de 

dominantie van Londen en het zuidoosten te modereren via een lagere vennootschapsbelasting. Ook 

een versoepeling van het migratiebeleid zou meer in overeenstemming zijn met afwijkende Schotse 

migratiebehoeften, die onder meer het gevolg zijn van een snellere vergrijzing, terwijl de invoer van een 

verbod op nucleaire wapens een symbooldossier binnen het Schotse nationalisme zou beslechten. 

 

Om de mate waarin de Schotse beleidsvoorkeuren effectief afwijken van die van de rest van het land in 

te schatten, vertrekken we van de premisse dat afwijkende regionale beleidsvoorkeuren zich in een 

democratie primair vertalen in het regionale stemgedrag. In lijn daarvan construeren we een maatstaf 

van regionale politieke heterogeniteit op basis van de mate waarin het regionale stemgedrag afwijkt van 

de nationale trend: hoe groter de overeenkomsten tussen regionale en nationale partijvoorkeuren, hoe 

lager de politieke heterogeniteit van een regio en hoe groter de geschatte overeenkomst tussen 

regionale beleidsvoorkeuren en het nationaal gevoerde overheidsbeleid. 

 

In een eerste stap daartoe benaderen we de mate waarin de beleidsvoorkeuren tussen 2 regio’s 

uiteenlopen als de totale afstand tussen de stemmenpercentages voor de deelnemende politieke 

partijen in beide regio’s. Ter illustratie beschouwen we de Britse verkiezingsuitslag uit 1832, de vroegste 

waarvoor regionale electorale gegevens beschikbaar zijn en tevens eenvoudig aangezien slechts 2 

partijen deelnamen in de betrokken regio’s. Figuur 7 (linker paneel) toont daarbij de regionale 

stemmenpercentages van beide partijen, waaruit blijkt dat de uitslagen in Wales (52.5% conservatieve 

stemmen) en Noord-Ierland (49.3% conservatieve stemmen) het meest met elkaar overeenstemmen. Dit 

betekent dat de schatting voor de onderlinge politieke afstand tussen beide regio’s, gedefinieerd als de 

afstand tussen hun procentuele stemmenverdeling over beide partijen, met 3.2% (=52.5%-49.3%) 

minimaal is, zoals te zien op het rechter paneel van figuur 7. Ook de duidelijke liberale 
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verkiezingsoverwinning in Schotland en Engeland wijst op het bestaan van relatief gelijkaardige 

beleidsvoorkeuren in beide regio’s, wat zich vertaalt in een relatief beperkte politieke afstand tussen 

deze regio’s. De grootste politieke afstand bestaat op dat moment tussen Schotland, waar 92.5% van de 

stemmen naar de liberale partij ging, en Wales, met slechts 47.5% liberale stemmen. 

 

Figuur 7. Regionale verkiezingsuitslagen en geschatte politieke afstanden (1832) 

 
Bron: Kollman, Hicken, Caramani, Backer, & Lublin (2014), eigen berekeningen 

De kloof die daardoor ontstaat tussen regionaal geprefereerd beleid en het nationaal gevoerde beleid 

wordt daarbij in een volgende stap benaderd door ook de politieke invloed op de beleidsvorming van 

elke regio, in een democratie voornamelijk beïnvloed door haar bevolkingsaantal, in rekening te 

brengen. Meer concreet definiëren we de politieke heterogeniteit ervaren door een inwoner van regio A, 

  , als de verwachte afstand tussen de beleidsvoorkeuren van deze inwoner en de beleidsvoorkeuren 

van een willekeurige inwoner uit de rest van het land,  . Dit correspondeert met de populatiegewogen 

politieke afstand van de betreffende regio tot alle andere regio’s van het land: 

 

    ∑                                                            (1) 

 

Terugkoppelend aan ons eerder voorbeeld toont figuur 8 de geschatte regionale politieke 

heterogeniteitsniveaus corresponderend met figuur 7. Gezien Engeland meer dan 80% van de Britse 

bevolking vertegenwoordigt, terwijl ze eveneens een relatief lage politieke afstand tot de andere Britse 

regio’s kent, blijkt deze regio de meest politiek homogene regio van het VK volgens onze maatstaf. Ook 

Schotland geniet op dat moment van een publiek beleid dat relatief nauw afgestemd is op haar 

beleidsvoorkeuren, voornamelijk omwille van de beperkte politieke afstand tot het populatierijke 

Engeland. Het stemgedrag van het Welshe electoraat wijkt het sterkst af van de meerderheid van de rest 

van het VK. Deze regio kent dus de hoogste geschatte preferentieafstand tot het Britse overheidsbeleid. 

 
Figuur 8. Geschatte regionale preferentieafstanden tot het nationale beleid (1832) 

 
Bron: Kollman, Hicken, Caramani, Backer, & Lublin (2014), eigen berekeningen 
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Om de huidige situatie in te schatten herhalen we deze oefening op basis van de Britse 

verkiezingsresultaten uit 2010. De daaruit resulterende matrix van interregionale politieke afstanden (zie 

appendix 3) suggereert dat de centrale Britse regio’s vandaag het meest gelijkaardige stemgedrag 

vertonen en dus politiek het nauwst aan elkaar verwant zijn. De sterkst divergerende beleidsvoorkeuren 

worden geregistreerd ten opzichte van de meer perifere regio’s, met name Schotland en Wales. Vooral 

het Schotse electoraat en dat van het zuidwesten van Engeland blijken er vandaag uiteenlopende 

politieke partijvoorkeuren, en dus verschillende beleidsvoorkeuren, op na te houden. 

 

De daarmee corresponderende schattingen van de huidige regionale preferentieafstanden tot het 

nationale beleid worden weergegeven in tabel 1. Uit deze cijfers blijkt het Londense stemgedrag het 

meest in de lijn te liggen met de partijpolitieke voorkeuren van de rest van het land, wat suggereert dat 

het nationale overheidsbeleid het best afgestemd is op haar beleidsvoorkeuren. Daarnaast genieten ook 

de bevolkingen van de andere veeleer centraal gesitueerde Britse regio’s van het feit dat hun 

beleidsvoorkeuren nauw aansluiten bij die van de meerderheid van de rest van het land. De Schotse 

bevolking blijkt daarentegen het meest afwijkende stemgedrag te vertonen, wat erop wijst dat een Brits 

geformuleerd overheidsbeleid momenteel het minst afgestemd is op de Schotse verzuchtingen.  

 

Tabel 1. Geschatte regionale preferentieafstanden tot het nationale beleid (2010) 

Regio Preferentieafstand Regio Preferentieafstand 

Greater London (UKI) 0.13 North East (UKC) 0.17 

East Midlands (UKF) 0.13 South East (UKJ) 0.19 

West Midlands (UKG) 0.13 South West (UKK) 0.21 

Yorkshire & the Humber (UKE) 0.13 Wales (UKL) 0.21 

North West (UKD) 0.14 Scotland (UKM) 0.32 

East (UKH) 0.16 

Bron: Kollman, Hicken, Caramani, Backer, & Lublin (2014), eigen berekeningen 

In die zin suggereert de tabel dat de politieke welvaartswinst van een afscheiding, in termen van een 

beleid dichter bij de burger, momenteel het grootst is voor de Schotse bevolking. Ook Wales, waar Plaid 

Cymru een afscheiding bepleit, en het zuidwesten van Engeland, waar Mebyon Kernow de herinvoering 

van regionale autonomie voor Cornwall nastreeft, behoren volgens deze maatstaf vandaag tot de meest 

politiek heterogene Britse regio’s die, onder gelijk blijvende omstandigheden, het meest zouden 

profiteren van een afscheiding.  

 

Op basis van historische Britse verkiezingsuitslagen laat deze methodologie, tenslotte, eveneens toe om 

de evolutie van regionale politieke heterogeniteit in het VK in een historisch perspectief te plaatsen4. 

Onze schattingen, weergegeven in figuur 9, suggereren dat het VK aan het begin van de 19e eeuw 

gekarakteriseerd werd door een hoge mate van regionale politieke heterogeniteit, maar dat regionale 

beleidsvoorkeuren convergeerden tot aan de eerste helft van de 20e eeuw. Na deze periode van 

                                            
4 Gezien regionale bevolkingsgegevens slechts beschikbaar zijn vanaf 1990, zijn we voor de berekening van de politieke heterogeniteitsindex 
voor de periode 1832-1990 uitgegaan van de relatieve bevolkingsaandelen van de verschillende Britse NUTS-1 regio’s in 1990. 
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convergentie wordt de naoorlogse periode gekarakteriseerd door een toenemende divergentie in 

regionaal stemgedrag, corresponderend met licht uit elkaar groeiende regionale beleidsvoorkeuren. 

 

Meer specifiek valt op dat zowel Schotland als Wales gedurende deze gehele periode consistent tot de 

groep van meest politiek heterogene regio’s behoren, in lijn met de historische vraag om meer 

autonomie in beide regio’s. Toch zien we dat het Welshe stemgedrag in de meest recente periode steeds 

nauwer verweven is met de trend waargenomen in de andere Britse regio’s, terwijl de Schotse politieke 

heterogeniteit in dezelfde periode, zeker in de periode volgend op de ontdekking van olievoorraden voor 

haar kust, explodeert en vandaag haar voorlopige maximum bereikt.  

 

Figuur 9. Geschatte regionale politieke heterogeniteit, 1831-2010 

 
Bron: Kollman, Hicken, Caramani, Backer, & Lublin, 2014; Eurostat (2014); Eurostat (2014);  eigen berekeningen 
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suggereert dus dat de Schotse welvaartskost van een uniform Brits overheidsbeleid, en dus de 

welvaartswinst geassocieerd met een Schotse afscheiding, nog nooit zo hoog was als vandaag. 
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3. Een mathematisch model van natievorming5 

3.1. Interne stabiliteit van het VK 

 
Abstractie makend van een aantal alternatieve factoren die het risico op een Schotse afscheiding 

beïnvloeden, suggereert de recente theoretische literatuur dus dat de afweging tussen schaalvoordelen 

in publieke goederenvoorziening en de voordelen van een beleid dichter bij de burger het Schotse 

stemgedrag op 18 september zal beïnvloeden. Om de implicaties daarvan voor de interne stabiliteit van 

het VK na te gaan, modelleren we deze afweging, in navolging van Desmet, Le Breton, Ortuño-Ortín, & 

Weber (2011), formeel binnen een eenvoudig wiskundig model van natievorming. Meer specifiek 

beschouwen we binnen dit model de stabiliteit van de grenzen van het VK ten opzichte van het risico van 

een afscheiding van één van haar 11 NUTS-1 regio’s6. 

 
Daarbij zal onze strategie erin bestaan om de uitslagen van een reeks onafhankelijkheidsreferenda, 

gehouden in elke Britse regio, te simuleren. Conform de regelgeving rond het Schotse referendum 

veronderstellen we daarbij dat een regio zich kan afscheiden wanneer een meerderheid van haar 

inwoners voor de onafhankelijkheid stemt. Om deze simulaties uit te voeren ontwikkelen we een model 

dat het electorale gedrag van de gesimuleerde deelnemers aan deze onafhankelijkheidsreferenda 

determineert. Elke simulatie vertrekt daarbij van een identieke groep van 1735 deelnemers die beslist 

voor of tegen de onafhankelijkheid van hun respectievelijke regio te stemmen op basis van een afweging 

van de voor- en nadelen van deze afscheiding.  

 

Het electoraat neemt daarbij in rekening dat het behoud van de unie haar toelaat te genieten van een 

publiek beleid aan een lagere belastingvoet, maar dat ze daardoor eveneens welvaartskosten ervaart die 

voortvloeien uit het bestaan van een grotere kloof tussen gewenst en effectief gevoerd publiek beleid. In 

die optiek is een afscheiding welvaartsverhogend zodra de welvaartswinst van een beleid dichter bij de 

burger het welvaartsverlies van de opgave van de schaalvoordelen geassocieerd met het behoud van de 

unie compenseert. Daarom verhogen we binnen elke opeenvolgende reeks simulaties stelselmatig de 

welvaartskosten van een uniform Brits overheidsbeleid, daarmee de politieke impact van een toename 

in de nationalistische sentimenten in elke regio vattend, om na te gaan welke regio’s zich als eerste bij 

absolute meerderheid wensen af te scheiden. Op die manier kunnen we de betrokken Britse regio’s 

rangschikken naarmate ze een risico vormen voor de interne stabiliteit van het VK. 

 

We kalibreren ons model op de actuele situatie binnen het VK zodat zowel de belastingvoet, de 

inkomensverdeling van de gesimuleerde deelnemers als de door hen ervaren preferentieafstand tot het 

nationale beleid maximaal overeenstemt met deze in het veld. Om de belastingvoet te benaderen 

gebruiken we de ratio van overheidsuitgaven aan publieke goederen ten opzichte van het BBP7. De 

regionale inkomensverdeling van de gesimuleerde deelnemers werd benaderd aan de hand van een 

                                            
5 Voor een meer formele uitwerking van dit model verwijzen we naar appendix 4. 
6 De Nomenclature of territorial units for statistics is een hiërarchische opdeling van geografische gebieden binnen de EU. Voor meer info, zie 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction. . Voor een overzicht van de Britse NUTS1–regio’s, zie 
appendix 1. Noord-Ierland werd niet opgenomen. Zie in dit verband voetnoot 3. 
7 Uitgaven aan publieke diensten, defensie, veiligheid, economische zaken en milieu zoals gerapporteerd in Eurostat (2014). 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
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methodologie oorspronkelijk gebruikt in Decancq & Schokkaert (2013), op basis van gerapporteerde 

inkomensgegevens uit de European Social Survey (ESS, 2014). Gegevens over de regionale 

preferentieafstand tot het nationale beleid komen uit tabel 1.  

 

De resultaten, weergegeven in tabel 2, geven aan dat bij een simultane toename in regionalistische 

sentimenten, gevat in de  -parameter, Schotland de eerste regio is waarvan een meerderheid van de 

bevolking zich zou uitspreken voor de onafhankelijkheid. Gezien het totale belastbare inkomen van deze 

regio zich veeleer in de middenmoot bevindt, is deze sterke neiging tot afscheiding voornamelijk te 

wijten aan de relatief sterk afwijkende beleidsvoorkeuren van de regio: hoewel een onafhankelijk 

Schotland volgens dit model de noodzakelijke besparingen en/of belastingtoenames niet zal kunnen 

ontlopen, is ze de eerste regio waar de welvaartswinst van een regionaal geformuleerd beleid het verlies 

van deze schaalvoordelen compenseert, en dus de eerste regio waar een afscheiding 

welvaartsverhogend is voor het merendeel van haar inwoners.  

Bij een verdere stijging van de welvaartskosten geassocieerd met een uniform nationaal overheidsbeleid 

blijken de 2 rijkste Britse regio’s, het zuidoosten en Londen, het meest gevoelig voor afscheiding. 

Omwille van hun economische omvang speelt de bekommernis om het behoud van schaalvoordelen 

door middel van het behoud van de unie daar een veel beperktere rol. In die zin lijken hoofdzakelijk 

economische overwegingen, zoals de relatief sterke economische levensvatbaarheid van een 

onafhankelijke staat, ertoe te leiden dat zelfs veeleer beperkt afwijkende beleidsvoorkeuren zich in deze 

gebieden snel dreigen te vertalen in een wens tot onafhankelijkheid.  

Omwille van de grote politieke overeenkomsten met de rest van het land en de, gegeven hun beperkte 

economische omvang, relatief uitgesproken schaalnadelen geassocieerd met een 

onafhankelijkheidsverklaring blijkt de kans op een afscheiding van de meer centraal gelegen Britse 

regio’s het meest robuust te zijn voor een toenemend nationalisme, zelfs in een democratische context.  

Tabel 2. Geschatte interne stabiliteit van het VK 

Regio kritische waarde δ Regio kritische waarde δ 

Scotland (M) 2.1 Wales (L) 4.8 

South East (J) 2.8 Yorkshire & the Humber (E) 6.1 

Greater London (UKI) 3.2 West Midlands (G) 6.2 

South West (K) 3.6 North East (C) 6.3 

East of England (H) 4.5 East Midlands (F) 6.7 

North West (D) 4.8 
Bron: eigen berekeningen. 

3.2. Vergelijking met Spanje 

 
Een toepassing van hetzelfde model op de Spaanse situatie, waar op 9 november eveneens een 

onafhankelijkheidsreferendum zal plaatsvinden, laat daarbij toe om deze resultaten in een bredere 

context te plaatsen. Daarbij kunnen we ons met name de vraag stellen of een Catalaanse afscheiding, 

onder gelijk blijvende omstandigheden, volgens dit model meer waarschijnlijk is dan een Schotse.  
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Figuur 10 toont een historische overzicht van de geschatte preferentieafstanden tot het nationale beleid 

van de 18 onderzochte Spaanse NUTS-2 regio’s (zie appendix 5). De mate van regionale politieke 

heterogeniteit in Spanje blijft daarbij relatief constant gedurende de onderzochte periode. Baskenland 

blijkt consistent de meest politiek heterogene regio van het land te zijn, op enige afstand gevolgd door 

Catalonië. Afgezien van de opvallend hoge waarden voor Baskenland zijn de geschatte afstanden tot het 

nationale beleid in Spanje algemeen van dezelfde grootorde als deze van het VK. 

 

Figuur 10. Geschatte regionale politieke heterogeniteit, 1977-2011 

 
Bron: Kollman, Hicken, Caramani, Backer, & Lublin, 2014; Eurostat (2014); Eurostat (2014);  eigen berekeningen 

 
De corresponderende voorspellingen van de impact van een toenemend regionalisme op de interne 

stabiliteit van Spanje zijn terug te vinden in tabel 3. Daaruit blijken vooral Baskenland en Catalonië 

vatbaar voor een toenemend nationalisme, op ruime afstand gevolgd door Madrid en de andere Spaanse 

NUTS-2 regio’s.  In zekere zin lijkt de Britse overheid dus een berekend risico te hebben genomen 

wanneer ze instemde met het Schotse onafhankelijkheidsreferendum, terwijl deze resultaten ook een 

mogelijke verklaring vormen voor het verzet vanuit Madrid tegen eenzelfde Catalaans referendum.  

 

Tabel 3. Geschatte interne stabiliteit van Spanje 

Bron: eigen berekeningen 
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Regio kritische waarde δ Regio kritische waarde δ 

País Vasco (ES21) 0.8 Castilla y León (ES41) 5 

Cataluña (ES51) 1.1 Illes Balears (ES53) 5.4 

Comunidad de Madrid (ES30) 2.8 Castilla-La Mancha (ES42) 5.8 

Andalucía (ES61) 3 Aragón (ES24) 6.2 

Comunidad Foral de Navarra (ES22) 3.1 Ciudad Autónoma de Ceuta (ES63) 6.7 

Canarias (ES70) 3.7 Cantabria (ES13) 7.1 

Comunidad Valenciana (ES52) 3.8 Extremadura (ES43) 7.2 

Principado de Asturias (ES12) 3.8 Ciudad Autónoma de Melilla (ES64) 7.6 

Galicia (ES11) 3.9 La Rioja (ES23) 9.3 

Región de Murcia (ES62) 4.6 
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 4. Conclusie 
 

Deze bijdrage analyseert de belangrijkste onderliggende economische factoren van het huidige Schotse 

onafhankelijkheidsdebat. Een lezing van de recente economische literatuur ter zake suggereert allereerst 

dat het Britse democratiseringsproces, met name door de oprichting van een Schots parlement, het 

Schotse onafhankelijkheidsstreven accommodeerde doordat het de radicaal-separatistische SNP voorzag 

van de legitimiteit die het nodig had om een Schots onafhankelijkheidsreferendum af te dwingen. 

Bovendien zijn de economische kosten van een Schotse afscheiding sinds het midden van de jaren ’60, 

na de ontdekking van de olievelden voor haar kust, veeleer beperkt in het licht van de Noordzee-

inkomsten waarover de onafhankelijke Schotse staat zou kunnen beschikken: hoewel de Schotten onder 

de unie met het VK blijvend kunnen genieten van een budgettair accommodatiebeleid wijzen onze 

resultaten erop dat de voordelen van dit accommodatiebeleid de voorbije jaren quasi-volledig 

gecompenseerd worden door de ‘misgelopen’ Schotse olie-inkomsten. Daarnaast wijst een blik op het 

regionale stemgedrag in het VK van de voorbije 200 jaar uit dat de divergentie tussen Schotse en Britse 

partijvoorkeuren zich op een historisch hoogtepunt bevindt. De daarmee geassocieerde sterk 

uiteenlopende beleidsvoorkeuren tussen Schotland en de rest van het VK maken van Schotland de meest 

politiek heterogene regio in het huidige VK en suggereren dat de Schotse welvaartskost van een uniform 

Brits beleid, en de daarmee corresponderende welvaartswinst van een Schotse afscheiding, nooit groter 

was dan vandaag. 

 

Om na te gaan in welke mate deze fenomenen de kans op een Schotse afscheiding beïnvloedden 

ontwikkelden we een wiskundig model van natievorming dat ons toeliet de uitkomsten van een reeks 

onafhankelijkheidsreferendums in elke Britse regio te simuleren in de context van een toenemend 

regionalisme, door het stelselmatig verhogen van de kosten van een uniform Brits overheidsbeleid. 

Gebruik makend van reële gegevens omtrent de Britse regionale  inkomensverdeling en 

preferentieafstand tot het nationale beleid concludeerden we dat bij een simultane toename in 

regionalistische sentimenten Schotland de eerste regio is waarvan een meerderheid van de bevolking 

zich zou uitspreken voor de onafhankelijkheid, gevolgd door Londen en het zuidwesten van Engeland. 

East Midlands is daarentegen het meest robuust voor een toenemend regionalisme.  

 

Hoewel een Schotse afscheiding daardoor, vanuit economisch perspectief, de meest aannemelijke is 

binnen het VK leert de vergelijking met Spanje ons dat een Catalaanse afscheiding grofweg dubbel zo 

waarschijnlijk is als de Schotse. Onder gelijk blijvende omstandigheden voorspelt dit model bij een 

Schotse ja-stem op 18 september dus eveneens een Catalaanse ja-stem een kleine maand later. 

Bovendien ligt dan ook de aankondiging van een Baskisch onafhankelijkheidsreferendum in de lijn der 

verwachtingen. 
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Appendix 1. Aantal personen per parlementaire zetel 

 

 
Bron: Kollman, Hicken, Caramani, Backer, & Lublin (2014); Eurostat (2014); eigen berekeningen 
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Appendix 2. NUTS-1 regio’s van het VK 

 

  

 

 

 

 

 

NUTS-code Regio 

UKC North East  

UKD North West  

UKE Yorkshire & the Humber  

UKF East Midlands  

UKG West Midlands  

UKH East of England  

UKI London  

UKJ South East  

UKK South West  

UKL Wales  

UKM Scotland  

UKN Northern Ireland  
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Appendix 3. Interregionale politieke afstanden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Kollman, Hicken, Caramani, Backer, & Lublin (2014); Eurostat ( 2014); eigen berekeningen. 

Genormaliseerd zodat de maximale afstand tussen 2 regio’s 1 bedraagt. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Regio North 

East 

(C) 

North 

West 

(D) 

Yorkshire 

& the 

Humber 

(E) 

East 

Midlands 

(F) 

West 

Midlands 

(G) 

East of 

England 

(H) 

London 

(I) 

South 

East 

(J) 

South 

West 

(K) 

Wales 

(L) 

Scotland 

(M) 

North East (C) 0 0.07 0.09 0.17 0.16 0.24 0.12 0.29 0.30 0.12 0.23 

North West (D) 0.07 0 0.07 0.12 0.11 0.21 0.07 0.26 0.27 0.12 0.23 

Yorkshire & the Humber (E) 0.09 0.07 0 0.09 0.09 0.18 0.05 0.22 0.23 0.14 0.29 

East Midlands (F) 0.17 0.12 0.09 0 0.03 0.12 0.09 0.17 0.18 0.19 0.34 

West Midlands (G) 0.16 0.11 0.09 0.03 0 0.13 0.08 0.18 0.19 0.18 0.33 

East of England (H) 0.24 0.21 0.18 0.12 0.13 0 0.17 0.06 0.11 0.29 0.44 

London (I) 0.12 0.07 0.05 0.09 0.08 0.17 0 0.22 0.23 0.14 0.27 

South East (J) 0.29 0.26 0.22 0.17 0.18 0.06 0.22 0 0.09 0.34 0.47 

South West (K) 0.30 0.27 0.23 0.18 0.19 0.11 0.23 0.09 0 0.34 0.48 

Wales (L) 0.12 0.12 0.14 0.19 0.18 0.29 0.14 0.34 0.34 0 0.27 

Scotland (M) 0.23 0.23 0.29 0.34 0.33 0.44 0.27 0.47 0.48 0.27 0 
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Appendix 4. Een model van natievorming: assumpties en interpretatie 

 

Binnen dit model beschouwen we de stabiliteit van de grenzen van het VK ten opzichte van het risico van 

een afscheiding van één van haar regio’s, waarbij een regio zich kan afscheiden een absolute 

meerderheid van haar bevolking voor onafhankelijkheid stemt. In navolging van Desmet, Le Breton, 

Ortuño-Ortín & Weber (2011),  neemt het electoraat daarbij zowel de welvaart die het ontleent aan 

private consumptie als de welvaart ontleend aan de consumptie van publieke goederen in overweging. 

Om het model bevattelijk te houden beschouwen we slechts één (niet-rivaliserend) publiek goed dat we 

‘publiek beleid’ zullen noemen en dat een bundel van beleidskeuzes vertegenwoordigt. 

Allereerst veronderstellen we dat dit publiek beleid gefinancierd wordt via een proportionele belasting 

op inkomen8,  . Deze belasting, die bepaald wordt via meerderheidsstemming op het niveau van de 

politieke jurisdictie, gaat niet gepaard met welvaartsverlies. Dit betekent dat wanneer het nationale 

inkomen    bedraagt, het corresponderende niveau van het publieke goed    zal bedragen. Inwoners van 

grotere politieke jurisdicties, met een hoger nationaal inkomen, kunnen dus profiteren van publiek 

beleid aan een lagere belastingvoet. 

In de mate dat de overheid evenwel bij het formuleren van dit publiek beleid rekening dient te houden 

met een meer heterogene bevolking ontstaat het risico dat het gevoerde beleid  verder af komt te liggen 

van het door de individuele burgers geprefereerde beleid. Om het daarmee geassocieerde 

welvaartsverlies te modelleren maken we de vereenvoudigde assumptie dat inwoners van verschillende 

regio’s verschillende beleidsvoorkeuren hebben, maar dat deze voorkeuren samenvallen voor inwoners 

uit dezelfde regio. In lijn daarmee werd de preferentieafstand tot het nationale publieke beleid ervaren 

door een inwoner van regio  ,   , eerder gedefinieerd in vergelijking (1). 

We kunnen deze veronderstellingen samenvatten in de volgende algemene individuele nutsfunctie,  , 

die de welvaart beschrijft van een individu,  , met inkomen,   , en residentie in regio   van land  : 

 (     )  (    )     (    )
  
(    )

 

 
                  [   ]             (2) 

In vergelijking (2) representeert de eerste term, het netto-inkomen, de welvaart ontleend aan private 

consumptie terwijl de tweede term de welvaart ontleend aan publiek beleid,     , weergeeft. De 

parameter   capteert daarbij de nationale ‘intensiteit van de preferentie voor het publieke goed’: hoe 

hoger zijn waarde, hoe groter het belang van publieke beleid voor de individuele welvaart.    meet de 

preferentieafstand tussen het door inwoners van regio   geprefereerde publieke beleid en het gevoerde 

beleid. De parameter   beschrijft tenslotte de mate waarin deze preferentieafstand leidt tot 

welvaartsverlies: hoe groter de waarde van  , hoe hoger het welvaartsverlies geassocieerd met de 

discrepantie tussen geprefereerd en effectief publiek beleid. In de context van dit model kan de  -

parameter dus beschouwd worden als een indicator van de ‘intensiteit van nationalistische sentimenten’. 

                                            
8 Dit impliceert inkomensherverdeling. 
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Vergelijking (2) laat ons eveneens toe om de geprefereerde belastingvoet,  , voor een individu,  , met 

inkomen,   , met residentie in regio   van land   te schrijven als9: 

 (     )    (
  

(    )
 )

 

   
 (
 

  
)

 

   
 ,       [   ]              (3) 

Aangezien deze belasting bepaald wordt via een meerderheidsstemming, impliceert de theorie van de 

mediaankiezer dat de nationale belastingvoet gelijk zal zijn aan de belastingvoet die de voorkeur 

wegdraagt van de mediaankiezer, m, van het land zodat: 

    (     )           (4) 

Wanneer een regio beslist om zich af te scheiden, zal ze met deze beslissing de individuele 

welvaartsniveaus van al haar burgers beïnvloeden aangezien onder onafhankelijkheid zowel de 

belastingvoet,  , de preferentieafstand tot publiek beleid,   , als het niveau van het publieke goed,   , 

verandert. Een burger zal in deze context de afscheiding van zijn regio boven het behoud van de unie 

prefereren wanneer zijn welvaart onder afscheiding hoger is dan onder het behoud van de unie. Onder 

de gemaakte veronderstellingen kunnen we de welvaart van Schotse burgers onder beide configuraties 

formeel schrijven als: 

 (              )   (     )   (            )
  
(      )

 

 
     [   ]       +  (5a) 

 (           )   (            )    
(                    )

 

 
               [   ]       +  (5b) 

zodat de afweging die geacht wordt het Schotse stemgedrag te bepalen in september geschreven kan 

worden als: 

   (           )    (              )       (6) 

Een nadere blik op vergelijking (6) leert ons dat het aantal Schotse ja-stemmen binnen dit model10: 

 stijgt bij een toename in de Schotse preferentieafstand,           , tot het Britse beleid 

 stijgt bij een toename in de intensiteit van de Schotse nationalistische sentimenten,   

 daalt in de mate dat het Britse belastbare nationale inkomen,    , dat van Schotland,           ,  

 overstijgt. 

Een tweede toepassing van het theorema van de mediaankiezer stelt dan dat Schotland zich bij 

meerderheidsstemming zal afscheiden wanneer de mediaankiezer, conform vergelijking (6), voor de 

onafhankelijkheid stemtzodat: 

    (           )    (              )                               (7) 

                                            
9 Cf. de berekening van de eerste orde voorwaarde,   U(i,R,C)/ t=0. 
10 Een analoge redenering geldt voor de andere Britse regio’s. 
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Appendix 5. NUTS-2 regio’s van Spanje 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTS-code Regio 

Galicia  ES11 

Principado de Asturias  ES12 

Cantabria  ES13 

País Vasco  ES21 

Comunidad Foral de Navarra  ES22 

La Rioja  ES23 

Aragón  ES24 

Comunidad de Madrid  ES30 

Castilla y León  ES41 

Castilla-La Mancha  ES42 

Extremadura  ES43 

Cataluña  ES51 

Comunidad Valenciana  ES52 

Illes Balears  ES53 

Andalucía  ES61 

Región de Murcia  ES62 

Ciudad Autónoma de Ceuta  ES63 

Ciudad Autónoma de Melilla  ES64 

Canarias  ES70 
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