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Kunnen zeven uitgangspunten het Vlaams kartel redden?  
 

De N-VA kan deze regering best nog een poosje steunen, als ze maar niet 
regeert  
 
Bart Maddens benadrukt het belang van de persmededeling van 
het kartel van 31 juli 
 

@5 INFO Opinie:Bart Maddens is politicoloog aan de KU 
Leuven.@4 DROP 2 OPINIE:Om te weten wat het nieuwe 
politieke seizoen voor ons in petto heeft, kunnen we het best 
nog eens de laatste aflevering van het voorbije seizoen 
bekijken, op zoek naar subtiele hints over de verdere 
ontwikkeling van de plot. Maar de interpretaties over die 
aflevering lopen sterk uiteen. Sommigen beschouwen de 
gebeurtenissen rond het ontslag van Yves Leterme als een 
goedkope vaudeville, een handig trucje van de meerderheid om 
de gevaarlijke kaap van 15 juli te ronden en opnieuw wat tijd te 
kopen. Anderen, waaronder de premier zelf, zien in het ontslag 
een historisch kantelmoment, waarbij definitief de weg is 
ingeslagen naar een confederale staatsstructuur. Dit klinkt 
behoorlijk bombastisch, maar het zou wel eens kunnen dat de 
interpretatie van Leterme de juiste is. 
 

Achteraf beschouwd was het belangrijkste resultaat van de 
julicrisis niet de aanstelling van de drie bemiddelaars, laat staan 
hun interim-"rapport", maar wel de persmededeling die 
CD&V/N-VA op 31 juli verspreidde. Een close reading van deze 
"zeven uitgangspunten voor een communautaire dialoog" is een 
must voor wie een beredeneerd gokje wil wagen over wat ons 
de komende maanden te wachten staat. 
 

Het eerste en belangrijkste uitgangspunt van het kartel is dat 
deze dialoog moet leiden tot een confederale staatsstructuur 
waarin het zwaartepunt bij de deelstaten ligt. Tot nu ging het 
voor de Vlaamse partijen om de uitvoering van de vijf resoluties 
van het Vlaams Parlement, waarin van confederalisme geen 
sprake is. Een jaar geleden zag het er nog naar uit dat de 
Franstaligen er met een klassieke staatshervorming van af 
zouden komen: wat meer bevoegdheden voor de deelstaten, 
wat gesleutel aan de financieringswet, wat meer centen voor 
Brussel, een inschrijvingsrecht in de rand... Paradoxaal genoeg 
hebben ze met hun obstructiestrategie vooral bereikt dat de lat 
voor het kartel momenteel veel hoger ligt. Het gaat nu niet 
meer om het bijspijkeren van het institutionele kader, maar om 
een radicale hertekening van het Belgische samenlevingsmodel. 
 

Volgens de mededeling van het kartel moet dit alles rond zijn 
vóór de regionale verkiezingen van juni 2009. Maar er is 
natuurlijk geen zinnig mens (ook niet bij het kartel) die gelooft 
dat dit nog tot de politieke mogelijkheden behoort. Vandaar dat 
een ander op het eerste gezicht nogal cryptisch zinnetje in de 
persmededeling veelbetekenend is: "De confederale logica moet 
intussen alvast worden toegepast in de bestaande instellingen." 
Waarschijnlijk wordt hiermee hetzelfde bedoeld als wat Yves 
Leterme op 23 juli in Terzake verklaarde na de doorstart van 
zijn regering: "Zolang er geen staatshervorming is, zullen 
communautair delicate dossiers niet worden beslecht in de 
regering." Aangezien alle beslissingen inzake aangelegenheden 
die de Vlamingen willen splitsen (en dat zijn er tot nader order 
heel wat) als "communautair delicaat" beschouwd worden, 
betekent dit dat deze regering eigenlijk niet voluit kan 

 
 
 



besturen. Langs zijn neus weg gaf Leterme met andere 
woorden toe dat zijn regering er de facto grotendeels een is van 
lopende zaken. 
 

Dat laatste is natuurlijk cruciaal als Bart De Wever op 21 
september zijn congres ertoe zou willen overhalen om het 
kartel én de regering-Leterme te blijven steunen tot juni 2009. 
Als er in september een Costa-achtige dialoog van 
gemeenschap tot gemeenschap wordt gestart, en de regering 
gaat over tot de economische orde van de dag, dan komen we 
onvermijdelijk terecht in het verhofstadtiaanse scenario waar 
de N-VA als de dood voor is. In dat geval ligt de "geen regering 
zonder staatshervorming"-strategie van het kartel helemaal aan 
diggelen, net als het kartel zelf. Als men daarentegen een 
normalisatie van de politieke toestand kan vermijden en 
voortdoet met een regering die enkel wat op de meubelen let, 
dan lijkt er wel een reële kans dat de N-VA meegaat in het 
verhaal van de "onverzettelijke" Yves Leterme die koste wat 
kost zijn regering op de been wil houden om de 
staatshervorming te realiseren. Een Belgische premier die voor 
het overige een veeleer ceremoniële rol speelt en het echte 
beleid overlaat aan de deelstaten, dat is inderdaad een mooie 
toepassing van de confederale logica in de bestaande 
instellingen. Of nog anders gezegd: de N-VA kan deze regering 
best nog een poosje steunen, zolang die maar niet regeert. 
 

Maar het belangrijkste waar Bart De Wever mee zal kunnen 
uitpakken op zijn congres is misschien wel het zevende en 
laatste uitgangspunt van het kartel: "De parlementaire 
procedure inzake de splitsing van B-H-V loopt gewoon verder, 
de federale regering neemt terzake geen initiatieven." Voor de 
N-VA is het een aantrekkelijk perspectief om op 7 juni naar de 
kiezer te kunnen trekken met een door het parlement 
"eenzijdig" goedgekeurde splitsing van B-H-V. Aantrekkelijker 
in elk geval dan het verdedigen van een delicaat communautair 
compromis. Dat de Franstalige ministers de bekrachtiging van 
de B-H-V-wet ongetwijfeld zullen trachten te blokkeren, zal aan 
dit Vlaamse wapenfeit enkel maar nog meer electorale glans 
geven.  
 

Kortom, indien CD&V onverkort achter de "zeven 
uitgangspunten" blijft staan en daar ook naar handelt, dan lijkt 
het einde van het kartel niet voor morgen. Maar het is 
natuurlijk ook mogelijk dat die fameuze persmededeling niet 
meer zal blijken te zijn dan een vodje papier, haastig 
volgekrabbeld door vermoeide politici die stonden te trappelen 
om eindelijk op vakantie te vertrekken. In dat geval gaan we 
wellicht de herfst in met een compleet hertekend 
partijlandschap.  
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