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INLEIDING 

Sinds de voorgaande eeuw wordt de wereld in toenemende mate geconfronteerd met een proces van 

staatsdesintegratie, dat het aantal onafhankelijke staten deed aangroeien van 34 in 1900 tot 194 in 

2016. Bovendien suggereren zowel de recente onafhankelijkheidsreferenda in Catalonië en Schotland 

als het separatistische conflict in Oekraïne dat regionale instabiliteit de (Europese) beleidsagenda ook 

in de nabije toekomst zal beheersen. 

Een snelgroeiende politiek-economische literatuur onderzoekt de voornaamste oorzaken van 

staatsdesintegratie, en verbindt daartoe de regionale diversiteit in beleidsvoorkeuren en inkomens met 

de totstandkoming van landgrenzen. De afwezigheid van empirisch onderzoek betekent evenwel dat 

deze literatuur vandaag nog in haar kinderschoenen staat. 

Een recente VIVES-studie1 destilleert een wiskundig model van staatsvorming uit de bestaande politiek-

economische literatuur rond staatsvorming, om vervolgens de Europese regio's te identificeren die het 

meest vatbaar zijn voor separatisme. Samengevat behandelt deze studie de volgende vragen: wat zijn, 

volgens de hedendaagse economische literatuur, de belangrijkste oorzaken van regionale (in)stabiliteit? 

Hoe zijn deze onderling gerelateerd? Hoe zou de huidige kaart van Europa eruit zien wanneer ze 

bekeken wordt doorheen de lens van deze literatuur? 

EEN WISKUNDIG MODEL VAN STAATSVORMING 

De twee studies die voorlopig de gouden standaard in het onderzoeksveld van de politieke economie 

van staatsvorming zetten, duiken in de nasleep van de desintegratie van de Sovjet-Unie op in 1997. 

Beide studies bereiken een consensus over het feit dat grotere landen schaalvoordelen genieten in de 

voorziening van publieke goederen, omdat ze de kosten van overheidsbeleid kunnen spreiden over een 

grotere bevolking. Een eerste benadering2 benadrukt dat de welvaartskosten van de toenemende 

diversiteit in beleidsvoorkeuren het voor grote landen bemoeilijkt om een uniform overheidsbeleid 

bevredigend af te stemmen op de beleidsvoorkeuren van ál hun inwoners. Een tweede benadering3 

heeft daarentegen voornamelijk oog voor de welvaartskosten van toenemende inkomensverschillen, die 

in grote landen leiden tot meer intense conflicten over inkomensherverdeling en interregionale transfers. 

                                                      
1 Vanschoonbeek J. (2016) “Regional (in)stability in Europe – a Quantitative Model of State Fragmentation”, VIVES Discussion Paper 56, KU Leuven 

2 Alesina, A. & Spolaore, E. (1997), “On the Number and Size of Nations”, Quarterly Journal of Economics, 114 (4), 1243-1284. 

3 Bolton, P. & Roland, G. (1997), “The Breakup of Nations: a Political Economy Analysis”, Quarterly Journal of Economics, 112 (4), 1057-1090. 
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Samengenomen suggereren beide benaderingen dat staats(des)integratie voornamelijk aangedreven 

wordt door een afweging tussen schaalvoordelen en heterogeniteitskosten: hoewel een afscheiding de 

betrokken regio een grotere invloed op de inhoud en de omvang van de overheid biedt, laat het behoud 

van de unie haar genieten van een gegeven overheidsbeleid tegen een lagere belastingkost. 

Door deze veronderstellingen te formaliseren binnen een wiskundig model van staatsvorming wordt het 

mogelijk om de implicaties van deze afweging na te gaan voor de interne stabiliteit van een reeks 

Europese landen. Daarbij zal onze strategie erin bestaan om de uitslagen van een reeks denkbeeldige 

onafhankelijkheidsreferenda in 264 Europese regio’s te simuleren, waarbij elke regio zich kan 

afscheiden als een meerderheid van haar inwoners voor de onafhankelijkheid stemt. Het electoraat 

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

aan een lagere belastingvoet, maar dat ze daardoor eveneens welvaartskosten ervaart door een grotere 

kloof tussen gewenst en effectief overheidsbeleid. Een afscheiding is dus 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 die de regio’s oplopen als gevolg 

van een nationaal overheidsbeleid dat onvolledig is afgestemd op de eigen beleidsvoorkeuren, om na 

te gaan welke regio’s zich als eerste bij absolute meerderheid wensen af te scheiden. Zo kunnen we de 

betrokken regio’s rangschikken naarmate ze de regionale stabiliteit van Europa bedreigen. 

Onze bevindingen suggereren dat de kans op een afscheiding beïnvloed wordt door 4 kanalen: 

 De economische afscheidingskost, de kans op een afscheiding neemt toe met de economische 

omvang van een regio. Regio’s die een groter aandeel van het nationale bruto binnenlandse 

product vertegenwoordigen, verliezen minder schaalvoordelen na een 

onafhankelijkheidsverklaring en zijn daarom meer vatbaar voor separatisme. 

 De politieke welvaartswinst, waardoor de kans op een afscheiding toeneemt naarmate  

regionale en nationale beleidsvoorkeuren divergeren. Regio’s met sterk afwijkende 

beleidsvoorkeuren ervaren de grootste welvaartskost van een uniform, nationaal bepaald 

overheidsbeleid en hebben dus het meest te winnen bij politieke autonomie. De volgende sectie 

ontwikkelt een maatstaf om de regionale preferentieafstand tot het nationale beleid te meten. 

 De impact op de belastbare basis, waardoor de kans op een afscheiding toeneemt in regio’s 

met rijke inwoners. Wanneer regionale inkomens fors hoger liggen dan nationale inkomens is 

er een bijkomende economische baat van onafhankelijkheid, omdat rijkere regio’s in dat geval 

niet langer moeten voorzien in inkomenstransfers naar armere regio’s na de onafhankelijkheid. 

 Het herverdelingseffect, waardoor de kans op een afscheiding toeneemt naarmate regionale en 

nationale belastingvoorkeuren sterker van elkaar afwijken. Regio’s met sterk afwijkende 

inkomensverdelingen ervaren de grootste welvaartskost van een nationaal bepaald 

herverdelingsbeleid, en hebben zo het meest te winnen bij budgettaire autonomie zodat ze de 

mate van herverdeling op hun eigen voorkeur kunnen afstemmen. 

Verrassend genoeg wijst ons model daarnaast ook op een mogelijk stabiliserend effect van afwijkende 

beleidsvoorkeuren, in scherpe tegenstelling tot de bestaande literatuur. Intuïtief worden overheden van 
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meer politiek verdeelde landen geacht om meer moeilijkheden te ondervinden bij het verantwoorden 

van overheidsuitgaven, omwille van de afwezigheid van een consensus over de optimale aanwending 

van de opgehaalde belastingmiddelen. Daardoor functioneert politieke verdeeldheid als een instrument 

dat nationale belastingen drukt en deze zo meer in lijn brengt met de budgettaire voorkeuren van ’s 

lands rijkste inwoners. Dit belasting-reducerende effect van politieke verdeeldheid verlaagt zo het 

economisch voordeel van een afscheiding voor de rijkste inwoners, en voorkomt mogelijk dat de rijkste 

regio’s van een land zich wensen af te scheuren. 

EEN NIEUWE MAATSTAF VOOR POLITIEKE HETEROGENITEIT 

Het idee dat een overheidsbeleid dat onvoldoende op regionale beleidsvoorkeuren wordt afgestemd, 

één van de voornaamste oorzaken van regionale instabiliteit is, kent een lange geschiedenis in het 

economische denken over politieke grenzen, en speelt ook een belangrijke rol in ons wiskundig model 

van staatsvorming. Onderzoek naar haar empirische relevantie wordt evenwel geplaagd door de 

moeilijkheid om politieke heterogeniteit afdoende te meten. Traditionele studies benaderen de 

heterogeniteit in beleidsvoorkeuren aan de hand van genetische4, ethno-linguïstische5 of culturele6 

afstanden tussen bevolkingen. Maar daarbij blijft de link met beleidsvoorkeuren onduidelijk: hoewel 

pakweg een Belg en een Argentijn weinig genetisch materiaal met elkaar delen, is het best mogelijk dat 

ze gelijkaardige verwachtingen tegenover het overheidsbeleid koesteren. 

Daarom stelt deze studie een alternatieve maatstaf van regionale politieke heterogeniteit voor. 

Vertrekkend van de premisse dat beleidsvoorkeuren zich in een democratische context voornamelijk 

uiten in stemgedrag, construeren we een maatstaf die de ‘politieke eigenheid’ van een regio benadert 

op basis van de discrepantie tussen regionaal en nationaal stemgedrag. De maatstaf neemt waarden 

aan tussen 0 en 1, waarbij hogere waarden corresponderen met een grotere discrepantie tussen 

regionale en nationale partijvoorkeuren. Hoe meer regionale partijvoorkeuren afwijken van de rest van 

het land, hoe hoger de geschatte politieke eigenheid van een regio en hoe groter de politieke 

welvaartswinst van een onafhankelijkheidsverklaring.7 

Eén voordeel van deze nieuwe maatstaf is dat ze voor het eerst toelaat om de evolutie van regionale 

politieke heterogeniteit over lange periodes te onderzoeken. Onderstaande figuur visualiseert daartoe 

de evolutie van de gemiddelde preferentieafstand tot het nationale beleid in alle Europese regio’s tussen 

1830 en 2015, op basis van de beschikbare historische parlementaire verkiezingsuitslagen. Onze 

schattingen suggereren dat Europese landen doorheen de 19e eeuw in toenemende mate 

geconfronteerd worden met de destabiliserende effecten van politieke verdeeldheid, aangezien het 

regionale stemgedrag gedurende deze periode steeds verder uit elkaar loopt. In de naoorlogse periode 

                                                      
4 Desmet, K., Le Breton, M., Ortuño-Ortín, M. & Weber, S. (2011), “The Stability and Breakup of Nations: a Quantitative Analysis”, Journal of 

Economic Growth, 16 (3), 183-213. 

5 Lake, D., & O'Mahony, A. (2004), “The Incredible Shrinking State: Explaining Change in the Territorial Size of Countries”, Journal of Conflict 

Resolution, 48 (5), 699-722. 

6 Kaasa, A., Vadi, M., & Varblane, U. (2013),  “European Social Survey as a Source of New Cultural Dimensions Estimates for Regions”, International 

Journal of Cross Cultural Management, 13 (2), 137-157. 

7 Sectie 2.3 van de VIVES-briefing  van 9 september 2014 beschrijft deze maatstaf in groter detail, aan de hand van een concreet cijfervoorbeeld. 

http://feb.kuleuven.be/VIVES/publicaties/briefings/BRIEFINGS/briefing-schotland.pdf
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convergeren de regionale partijvoorkeuren opnieuw, zodat de maatstaf een voorlopig minimum bereikt 

in de vroege jaren ’70. Na deze periode van convergentie, echter, wordt de meest recente periode 

gekenmerkt door een stelselmatig toenemende divergentie in regionale partijvoorkeuren die resoneert 

met de gelijktijdige opkomst van Europa’s toenemende regionalisme8. 

 

 

Figuur 1. Regionale politieke eigenheid in Europa (1815-2016) 

EEN RANGORDE VAN REGIONALE (IN)STABILITEIT IN EUROPA 

Om na te gaan hoe de economische afscheidingskost, de politieke welvaartswinst, de belastbare basis 

en het herverdelingseffect de interne stabiliteit van 26 Europese landen beïnvloeden, simuleren we de 

uitkomsten van een reeks denkbeeldige onafhankelijkheidsreferenda om de regio’s te rangschikken in 

termen van hun gevoeligheid voor een afscheiding. We kalibreren dit model op de actuele situatie in de 

betrokken landen zodat zowel de belastingvoet, de inkomensverdeling van de gesimuleerde 

deelnemers als de door hen ervaren preferentieafstand tot het nationale beleid maximaal overeenstemt 

met  de echte wereld. Om de belastingvoet te benaderen gebruiken we de ratio van overheidsuitgaven 

aan publieke goederen ten opzichte van het BBP9. De regionale inkomensverdeling van de 

gesimuleerde deelnemers werd benaderd aan de hand van gerapporteerde inkomensgegevens uit de 

European Social Survey10. Gegevens over de regionale preferentieafstand tot het nationale beleid 

worden benaderd door de maatstaf van regionale politieke eigenheid, op basis van het regionale 

stemgedrag in de meest recente parlementaire verkiezing. 

De algemene resultaten, weergegeven in figuur 2,  visualiseren hoe de Europese kaart eruit ziet als ze 

door de lens van ons wiskundig model van staatsvorming bekeken wordt. De regio’s die het meest 

vatbaar zijn voor separatisme staan weergegeven in donkerrood en de minst scheurbereide regio’s in 

donkergroen. In West-Europa blijkt er een corridor van separatistisch potentieel te bestaan die zich 

                                                      
8 Newhouse, J. (1997), “Europe's Rising Regionalism”, Foreign Affairs, 76 (1), 67-84. 
9 Eurostat (2016), “General Government Expenditure by Function (COFOG)”. 

10 Norwegian Social Science Data Services (2016), “European Social Survey (ESS) Round 1-7 Data”. 
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uitstrekt van Galicië over Baskenland tot Catalonië in Spanje, dan doorloopt over Frans Corsica en de 

Italiaanse en Zwitserse alpen om vervolgens via Oost-Duitsland en België de Noordzee over te steken 

naar het Verenigd Koninkrijk en te eindigen in Schotland. In de minder onderzochte Oost-Europese 

regio is de scheurbereidheid meer diffuus verdeeld en lijkt ze vooral geassocieerd met de Russische 

minderheden in Letland en Litouwen, de Hongaarse minderheid in Roemeens Transsylvanië en de 

Turkse minderheden in Bulgarije’s noordelijke en zuidelijke oblasts. 

 

Figuur 2 Regionale (in)stabiliteit in Europa 

Meer gedetailleerde resultaten zijn te vinden in tabel 111, waar Catalonië, Vlaanderen en Baskenland 

de eerste regio’s zijn waar een meerderheid van de bevolking zich zou uitspreken voor de 

onafhankelijkheid. De overheden van al deze regio’s vragen recent om meer regionale autonomie, 

waarbij twee van hen onlangs zelfs een onafhankelijkheidsreferendum organiseerden. De top 5 wordt 

vervolledigd door Schotland (4e plaats), dat ook een onafhankelijkheidsreferendum organiseerde en dit 

in de nabije toekomst opnieuw overweegt, en Bulgaars Kardzhali (5e plaats), waar de grote Turkse 

minderheid de Bulgaarse overheid zorgen baart. Denemarken, Hongarije en Slovenië komen naar voor 

als de landen die het meest robuust zijn voor regionale instabiliteit, consistent met de afwezigheid van 

electoraal sterke regionalistische bewegingen in deze landen. 

 

 

 

                                                      
11 Voor de volledige rangschikking van de 264 Europese regio’s verwijzen we naar appendix A6 in de Discussion Paper. 
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Tabel 1. Meest/minst gevoelige Europese landen 

Meest gevoelig voor separatisme Minst gevoelig voor separatisme 

# Land Meest gevoelige regio # Land Meest gevoelige regio 

1 Spanje Catalonië, Baskenland 14 Duitsland Beieren 

2 België Vlaanderen 15 Polen Subkarpaten 

3 Verenigd Koninkrijk Schotland 16 Ierland West-Ierland 

4 Bulgarije Kardzhali 17 Zwitserland Ticino 

5 Portugal Madeira 18 Zweden Noord-Norrland 

6 Italië Zuid-Tirol 19 Nederland Groningen 

7 Frankrijk Corsica 20 Griekenland Kreta 

8 Roemenië Centraal-Roemenië 21 Oostenrijk Stiermarken 

9 Estland Ida-Virumaa 22 Tsjechië Moravië-Silezië 

10 Letland Letgallen 23 Noorwegen Agder & Rogaland 

11 Litouwen Kaunas 24 Slovenië Oost-Slovenië 

12 Finland Noord-Finland 25 Hongarije Noord-Hongarije 

13 Slowakije West-Slowakije 26 Denemarken Zuid-Denemarken 

BEDENKINGEN 

Deze resultaten suggereren dat ons model goed in staat is om, louter op basis van inkomensgegevens 

en stemgedrag, regionale variatie in scheurbereidheid te onderscheiden en op die manier mogelijk zijn 

nut kan bewijzen in andere delen van de wereld. Bovendien kan de validiteit van dit model een kader 

bieden om betekenisvol na te denken over mogelijke strategieën om  de interne stabiliteit van landen te 

verhogen, door bijvoorbeeld na te gaan welke alternatieve beslissingsmechanismen (zoals een 

meerderheidsstemming in het hele land) de gevoeligheid voor separatisme doen afnemen.  

Tenslotte is het belangrijk op te merken dat dit deterministisch simulatiemodel geen statistische analyse 

maakt die de kans op een afscheiding relateert aan een aantal onderliggende kenmerken van de 

betrokken regio’s, maar veeleer de implicaties van een aantal veronderstellingen van de bestaande 

theoretische literatuur in kaart brengt voor Europa. Er is een groot verschil tussen de gesimuleerde 

scheurbereidheid van een regio en haar kans op een effectieve afscheuring: recente Europese 

voorbeelden als Baskenland, Catalonië en Schotland leren ons immers dat een hoge mate van 

scheurbereidheid zich zelden automatisch vertaalt in een effectieve onafhankelijkheidsverklaring. 

Centrale overheden beschikken over een resem van beleidsopties om een afscheuring af te wenden, 

onder meer door de resultaten van een onafhankelijkheidsreferendum ongrondwettig te verklaren; een 

budgettair accommodatiebeleid te voeren ten gunste van separatistische regio’s; of een beleid van 

decentralisatie te voeren om bepaalde overheidsprogramma’s beter af te stemmen op regionale 

beleidsvoorkeuren. De incorporatie van deze elementen binnen een uitgebreid wiskundig model van 

staatsvorming vormt een interessante piste voor vervolgonderzoek.  



 

 

 

 

 

 

De VIVES Briefings stellen zich tot doel het debat over de economische en maatschappelijke ontwikkeling 

van regio's te stofferen. Dit doen ze door middel van korte bijdragen naar de hand van eigen en geaffilieerde 

onderzoekers. De briefings zijn veelal gebaseerd zijn op lopend fundamenteel onderzoek. 

 

Een elektronische versie van de briefing is beschikbaar op de VIVES website:  

http://www.feb.kuleuven.be/VIVES 
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