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Naar een nieuw Egmontpact? 
 

POLITIEKE CRISIS Het is tijd voor een sprong van een 
federaal naar een volwaardig confederaal model met minimale 
Belgische bevoegdheden 
 
-- Het ontslag van Yves Leterme eergisteren deed veel politieke waarnemers 
terugdenken aan de demarche waarmee Leo Tindemans op 11 oktober 1978 een 
einde maakte aan het Egmontpact. Ook Tindemans verraste vriend en vijand door 
onverwacht de stekker van de regering uit te trekken en naar de koning te trekken. 
Ook Tindemans stond qua voorkeurstemmen op een eenzame hoogte, maar kon dat 
electorale kapitaal moeilijk politiek verzilveren. Ook Tindemans raakte verstrikt in 
een verraderlijk communautair kluwen. Maar ook los van de  persoonlijke 
wederwaardigheden van Tindemans en Leterme is een terugblik naar het 
Egmontpact uiterst leerrijk.  
 

Het Egmontpact was een bijzonder ambitieuze blauwdruk voor de omvorming van België tot 
een federale staat. Het pact mag dan al op de klippen zijn gelopen in 1978, feit is wel dat het 
nadien in stukjes en beetjes is gerealiseerd. De huidige staatsstructuur verschilt niet zo gek 
veel van wat in het Egmontpact al in het vooruitzicht werd gesteld. Evenwel op één klein 
'detail' na: het Egmontpact voorzag ook in de volledige splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde 
(BHV). In ruil voor die splitsing (en voor de begrenzing van het Brussels Gewest tot de 
negentien gemeenten) kregen de Franstaligen wel inschrijvingsrecht in de zes 
faciliteitengemeenten en in enkele bijkomende wijken. Dat inschrijvingsrecht leidde tot een 
storm van kritiek in Vlaanderen en heeft mee bijgedragen tot het mislukken van het pact. 
 

CONSTRUCTIEFOUT 
 

Het resultaat was dat de Vlaamse politici bij de daaropvolgende staatshervormingen uiterst 
beducht waren om nog te prutsen aan de taalgrens en het statuut van de gemeenten in de 
rand. Maar dat status-quo impliceerde ook dat BHV ongesplitst bleef. Dat was en is een 
belangrijke constructiefout in het institutionele model dat in de jaren 80 en 90 vorm kreeg. 
De paarse regering heeft in 2002 geprobeerd om de kieswetgeving te hervormen zonder die 
fout te herstellen. Het resultaat was een kiessysteem dat niet spoorde met de Belgische 
Grondwet en dus door het Grondwettelijk Hof werd vernietigd. En zo zijn we uiteindelijk in de 
huidige impasse terechtgekomen. 
 

Bij het zoeken naar een oplossing daarvoor komt men telkens opnieuw terecht bij het 
beproefde Egmontrecept: BHV wordt gesplitst, maar dat wordt gecompenseerd door een 
vorm van inschrijvingsrecht voor de Franstaligen in de rand, die op die manier kunnen 
blijven stemmen voor de Brusselse politici.  Dat was de formule die Verhofstadt heeft 
uitgeprobeerd in mei 2005 en dat is ook grosso modo wat Leterme de voorbije maanden 
heeft voorgesteld. 
 

Tot op zekere hoogte heeft de Egmontgeschiedenis zich herhaald. Voor veel Vlaamse politici 
blijft het een brug te ver om, in ruil voor de splitsing van BHV, te gaan sleutelen aan het 
statuut van de taalgrensgemeenten. Net als in de Egmontperiode zien we dat vooral de 
christendemocratische parlementsleden uit Halle-Vilvoorde het voortouw nemen in het verzet 
daartegen. Toen werden ze daarin vooral gesteund door de Vlaamse Beweging, vandaag 
door de N-VA. Het verloop van de gebeurtenissen werd toen vooral bepaald door de 
krachtverhoudingen tussen de verschillende strekkingen binnen de CVP. Net zoals de 
breuklijn vandaag niet zozeer loopt tussen de CD&V en kartelpartner N-VA, maar veeleer 
tussen de meer Vlaamsgezinde en de meer staatsbehoudende vleugel binnen CD&V. 
 

POST-BELGISCH 
 

Tegelijk kunnen we er niet omheen dat enkele zaken fundamenteel zijn veranderd in 
vergelijking met de Egmontperiode. In de jaren 70 begon de politieke elite geleidelijk aan 
het steven te wenden in de richting van echt federalisme. De separatisten vormden toen 
enkel een marginale minderheid binnen de Volksunie.  
 

Vandaag is het separatisme een bespreekbaar alternatief geworden. En dan denken we niet 
in de eerste plaats aan het Vlaams Belang en de N-VA, maar wel aan de Franstaligen. Het 
zijn inderdaad de Franstalige partijen die sinds enige tijd druk bezig zijn om een heel 
concreet post-Belgisch scenario uit te tekenen, waarbij ze uitgaan van een federatie tussen 
Wallonië en Groot-Brussel. 



 

Dat dat niet zomaar een vrijblijvende intellectuele denkoefening is, bleek overduidelijk de 
voorbije maanden. De Franstaligen geloven echt dat dit post-Belgische scenario binnenkort 
werkelijkheid wordt en stemmen er hun politieke handelen nu al op af. Vandaar ook dat ze 
zich ook zo mordicus verzetten tegen de splitsing van BHV. Want in hun ogen zal het na die 
splitsing veel gemakkelijker worden om van de taalgrens een staatsgrens te maken en dan 
dreigt Brussel een Franstalige enclave te worden binnen de Vlaamse staat.  
 

Zolang BHV daarentegen niet gesplitst is, kan er vanuit internationaalrechtelijk oogpunt 
betwisting bestaan over de vraag waar nu precies de grens ligt tussen Vlaanderen en de 
Waals-Brusselse federatie. De taalgrens wordt dan immers doorkruist door de electorale 
grens, op basis waarvan Halle-Vilvoorde bij Brussel hoort. Deze post-Belgische geopolitieke 
logica verklaart waarom de Franstaligen vandaag zo radicaal vasthouden aan de uitbreiding 
van Brussel als voorwaarde voor de splitsing van BHV. 
 

GEEN BLUFPOKER 
 

De Vlamingen hebben lang gedacht dat de Franstaligen blufpoker speelden toen ze een 
uitbreiding van Brussel eisten in ruil voor de splitsing van BHV. De voorbije maanden is 
echter gebleken dat het hen menens was. Dat is dan ook de échte reden waarom Leterme 
eergisteren de handdoek in de ring moest gooien. Een klassiek Belgisch compromis met een 
vorm van inschrijvingsrecht voor de Franstaligen in de faciliteitengemeenten, enkele 
bevoegdheidsoverdrachten en een moeilijk te doorgronden aanpassing van de 
financieringswet had hij misschien nog verkocht gekregen aan zijn partij en zijn 
kartelpartner. Maar een uitbreiding van Brussel, dat is voor bijna alle Vlaamse politici een 
onmogelijk te nemen hindernis.   
 

De vergelijking met de Egmontperiode is ten slotte ook nog in een ander opzicht relevant. 
Met het ambitieuze Egmontpact wilden de politici definitief een punt zetten achter de 
aanslepende communautaire conflicten die het land meer dan tien jaar lang hadden verlamd. 
De staatshervorming van 1970 had geleid tot een zeer halfslachtig institutioneel model dat 
ergens het middel hield tussen unitarisme en federalisme. Met het Egmontpact van 1977 
werd resoluut gekozen voor een volwaardig federaal model. 
 

CONFEDERAAL 
 

Vandaag is het wellicht tijd voor een nieuw Egmontpact: een nieuwe quantumsprong in de 
institutionele evolutie van België, een sprong ditmaal van een federaal naar een volwaardig 
confederaal model. Dat houdt in dat de Belgische bevoegdheden tot een absoluut minimum 
worden beperkt. Echt confederalisme impliceert dat enkel nog de deelstaatparlementen 
rechtstreeks worden verkozen. De verenigde deelstaatparlementen zullen dan het 
confederale parlement vormen, dat echter maar weinig om handen zal hebben. De 
confederale regering zal dan voornamelijk fungeren als een permanent overlegorgaan tussen 
de verschillende deelstaatregeringen. En aangezien de soevereiniteit bij de deelstaten 
berust, maken zij ook rechtstreeks deel uit van de Europese Unie.   
 

In 1970 zette premier Gaston Eyskens een punt achter het unitaire België met de historische 
woorden: 'De unitaire staat, met zijn structuur en werkwijze zoals die thans door de wetten 
nog geregeld zijn, is door de gebeurtenissen achterhaald.' Misschien komt er ooit wel een tijd 
dat de woorden van premier Yves Leterme worden beschouwd als een even belangrijke 
mijlpaal op de weg naar echt confederalisme: 'Het overlegmodel op federaal niveau heeft zijn 
limieten bereikt'.   
 

--     Bart Maddens is politicoloog  aan de KULeuven. 
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