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I. Wat als het slecht uitdraait?

1. Een verdeeld land

België is een bijzonder land, een politiek compromis

tussen de Europese grootmachten uitgedokterd bij het

begin van de negentiende eeuw. Het land van het surrea-

lisme. Na decennia van francofone dominantie in België,

ook in Vlaanderen, kwam er een keerpunt omstreeks het

midden van de vorige eeuw. Vlaanderen werd econo-

misch welvarender. Dit versterkte de eisen van de al

langer bestaande Vlaamse beweging. Meer dan dertig jaar

geleden, in het begin van de jaren zeventig, werd de basis

gelegd voor een staatsstructuur die op zijn minst als

complex kan worden beschouwd. Wij willen hierover

geen inhoudelijk oordeel vellen. Wel stellen wij vast dat

het huidige institutionele kader, met diverse parlementen

en asymmetrische regeringscoalities, in gemeenschappen

en gewesten, en op federaal vlak, met alarmbelprocedures

en taalkundige pariteiten en bijzondere meerderheden,

niet heeft geleid tot een harmonische Belgische samenle-

ving.

De Belgische maatschappij is verdeeld. Er zijn geen

nationale politieke partijen, de facto geen nationale vak-

bonden, geen nationaal onderwijssysteem, geen natio-

nale pers. Er zijn vrijwel geen nationale fora waarop

Belgische burgers, Vlamingen en Walen, elkaar intens

kunnen ontmoeten. De sociale segregatie lijkt bijna com-

pleet. Elk zit opgesloten in zijn eigen regio. Behalve

voetbal, tennis of het vorstenhuis lijkt er zeer weinig nog

het Noorden en het Zuiden met elkaar te binden.

2. Een diep verstoorde relatie

Onderliggend is er iets fundamenteel aan de gang. Meer

en meer Vlamingen vragen zich af of België nog nodig is,

of het land binnen tien of vijftien jaar nog zal (of kan)

bestaan. In Vlaanderen groeit het gevoelen, in ruimere

kringen, ver buiten de grenzen van het Vlaams Belang,

dat het Belgische verhaal tot een einde is gekomen. Velen

denken het, weinigen zeggen het.

Zoals een gehuwd koppel waar de liefde is uitgeblust,

dat al jarenlang apart leeft en andere relaties heeft, kijken

Vlamingen en Franstaligen elk de andere kant op. De

angst voor echtscheiding is reëel. De politici doen hun

best, blussen brandjes, en proberen handig te bemiddelen

om het koppel bijeen te houden. Hoe lang nog?

3. Ceci est une fiction

Woensdagavond 13 december 2006 werd het pro-

gramma « Questions à la Une » op RTBF abrupt onder-

broken door een speciale editie van het TV journaal.

Vlaanderen heeft zopas eenzijdig zijn onafhankelijkheid

uitgeroepen en de Koning heeft het land verlaten richting

Congo. Het nieuws viel in als een bom. Duizenden

reacties van verontruste kijkers varieerden van woede over

verbazing tot steun voor de bewustmaking door dit

programma. 95% van de Franstalige kijkers geloofde aan-

vankelijk dat het echt was. Buitenlandse ambassades rea-

geerden ongerust. De Amerikaanse zender CNBC nam

het nieuws over als een nieuwsfeit. Paniektelefoontjes

dwongen de redactie om vroeger dan gepland onderaan

het scherm een rode banner te plaatsen met de geruststel-

lende boodschap”Ceci est une fiction”. Een storm van

protest stak op. De Eerste Minister veroordeelde de zaak

als een misplaatste grap. De PS Voorzitter Elio di Rupo

vond het onaanvaardbaar. De gedelegeerd bestuurder

van de RTBF werd op het matje geroepen bij de Waalse

Minister van Media. Velen vragen zich af of men zo kan

spelen met de toekomst van het land. En vroeg in de

ochtend, op donderdag 14 december, waarschuwde

France 2 in Télé Matin de Belgen dat 1 april niet in

december valt.
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Men kan van mening verschillen over de opportuni-

teit van de gekozen optie, maar de RTBF is ongetwijfeld

geslaagd in haar pedagogische missie om mensen te

dwingen na te denken. Zij heeft haar rol van “agitateur

d’idées” vervuld. Dat zovelen erin tuinden, is veelzeg-

gend. Daarom was het voor de editorialist van de Libre

Belgique een “émission salutaire”. Het debat dat op de

fictieve documentaire volgde was jammer genoeg van een

ander allooi. Dit mondde uit in een totale chaos, met

gasten die door elkaar praten, roepen, en alleen maar hun

eigen positie en particuliere mening verkondigen en ver-

dedigen. Dit debat, dat er geen was, illustreert op een

duidelijke en genante wijze het fundamentele probleem

in België: Vlamingen en franstaligen luisteren in het

geheel niet naar elkaar1.

4. Onderhandelen is noodzakelijk

In de komende maanden en jaren moeten er belangrijke

beslissingen worden genomen. Er zijn verschillende op-

ties en mogelijkheden. Men kan kiezen voor het status

quo. Men kan het proces van regionalisering en decentra-

lisatie verder zetten in de hoop dat het land op die manier

kan worden gered. Sommigen verkiezen echtscheiding

en ontbinding van het land. Nog een andere denkpiste is

om de macht van de centrale federale regering weer te

versterken.

Wat ook de concrete uitkomst moge zijn van het

conflict, of het nu leidt tot een feitelijke scheiding, een

scheiding van tafel en bed, een echtscheiding, dan wel of

de grote verzoening er komt, in om het even welke

hypothese zal het noodzakelijk zijn om te onderhande-

len. Ongeacht de gekozen weg, een positieve en open

geest met bereidheid om de problemen aan te pakken en

op te lossen, is noodzakelijk. Een goed punt is dat

Belgische politici een lange en sterke traditie en ervaring

hebben in het onderhandelen. Zij maken nachtelijke en

creatieve deals, het Belgische compromis is befaamd.

5. N egotiatietheorie

Laten wij de meest extreme hypothese, deze van de

ontbinding van het land, benaderen vanuit het perspec-

tief van de negotiatietheorie2. Hoe kan een compleet

negatieve situatie positief worden aangepakt zodat de

resultaten zoveel mogelijk en voor iedereen een meer-

waarde kunnen betekenen?

Wij geloven en vertrouwen in de mogelijkheden en

het potentieel van België, zowel voor de Franstaligen als

voor de Vlamingen. Dat Belgische kader is echter niet star

en onveranderbaar, maar kan aanpassingen vereisen ten

behoeve van een efficiënt bestuur en het welzijn van de

bevolking in beide landsdelen. Deze aanpassingen kun-

nen maar duurzaam en performant zijn als zij vanuit een

probleem-oplossende attitude zijn onderhandeld in het

belang van alle betrokkenen. Niettegenstaande deze po-

sitieve overtuiging pleiten wij voor een open geest. Na-

denken over de ontbinding van het land mag geen taboe

zijn. Het is één mogelijke optie tussen vele andere, hoe-

wel niet de onze. Wij zijn er van overtuigd dat eens de

Vlamingen en franstaligen écht naar elkaar luisteren en

met begrip voor de noden en prioriteiten van elkeen naar

een oplossing zoeken, de kwestie van ontbinding of

verdere defederalisering als dusdanig niet meer aan de

orde is als een strijdpunt. Wat dan voorop staat, is wat

écht van belang is. Hoe organiseer je het staatsbestel zo

efficiënt mogelijk dat een maximale welvaart en welzijn

kan worden bereikt? Als dat voor het ene moet via

regionalisering, dan gebeurt het zo. Als iets anders beter

centraal kan, dan kiest men die weg.

Daarom weigeren wij in de val te trappen van de

paradox van de diabolisering van de ontbinding van het

land. Vele franstaligen vrezen dit catastrofe-scenario en

willen daarom de idee alleen al sterk ontmoedigen en

decredibiliseren door dit voor te stellen als een apocalyp-

tische gebeurtenis, met alle mogelijke negatieve en dra-

matische consequenties. Dat is ook het verwijt dat door

velen in Vlaanderen wordt gemaakt ten aanzien van de

beruchte RTBF reportage. De trams die aan de grens met

Tervuren worden tegengehouden, zijn nogal wat Vla-

mingen in het verkeerde keelgat geschoten. Het doel van

de franstalige overdrijving is om de twijfelaars van de

andere kant te beı̈nvloeden en de kost van een echtschei-

ding enorm te doen stijgen. Men is bereid om alle mo-

gelijke maatregelen te nemen die een echtscheiding zo

moeilijk mogelijk maken, zelfs als dat de eigen situatie

schade zou toebrengen en men daardoor bij een splitsing

van het land ook zelf zeer nefaste gevolgen zou moeten

1 Zie onze bijdrage “Bye Bye Belgium”, De Tijd 15 december, p. 16 en “Pas de vrai dialogue? Bye Bye Belgium”, L’Echo 15 december

2006, p. 19.
2 Dit is een licht bewerkte versie van R.H. MNOOKIN & A. VERBEKE, La théorie de la négociation. Utile pour la Belgique, in P.

DUTILLEUL (ed.), Bye-bye Belgium, Editions Labor, 2006, p. 589-616. Zie tevens een verkorte versie in R.H. MNOOKIN & A.

VERBEKE, Onderhandelen over België, RW 2006-2007, p. 975-979.
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ondergaan. Een soort van zelfdestructie. Zo kan men

natuurlijk geen open gesprek voeren.

De negotiatietheorie toont aan dat een zeer diep-

gaand conflict toch kan worden aangepakt met positieve

oplossingen en meerwaarde als resultaat. Een construc-

tieve benadering van het conflict, zelfs een existentieel en

hard conflict, kan leiden tot oplossingen en een kader

waarin voorspoed en welzijn mogelijk is. Denken wij

alleen al aan de totaal verschillende benadering in Tsje-

chië en Slowakije, tegenover Servië en Kroatië.

a. De problemen

Het is duidelijk dat er bij een ontbinding van België, zoals

bij een echtscheiding van een echtpaar, heel veel en

gecompliceerde problemen en vragen moeten worden

opgelost. Er is de partner- scheiding, de economische

scheiding, de ouder-scheiding.

In de partner-scheiding komen vele emotionele en

psychologische problemen naar boven. Het proces is

voor elke partner verschillend, ook chronologisch. De

een zit er al jaren mee. De ander verdringt het en wil

helemaal niet scheiden. De wonden, frustratie, woede en

vele andere gevoelens die hiermee gepaard gaan, kunnen

de onderhandelingen erg bemoeilijken.

De economische scheiding gaat uiteraard over de

verdeling van het vermogen en betaling van alimentatie,

zowel aan de ex-partner als voor de kinderen. Dit wordt

bemoeilijkt door diverse factoren. De taakverdeling en de

informele afspraken voor uitwisseling van geld en dien-

sten gaan verloren. Doordat er twee huishoudens zijn,

verdubbelt de consumptie. Het is niet evident om dan

eenzelfde levensstandaard te behouden als tijdens het

huwelijk, wat vooral voor de kinderen van belang is. Vaak

lukt dit niet.

Waar tijdens het huwelijk de rol van partner en ouder

met elkaar verweven zijn, worden deze nu uit elkaar

gehaald. Door de emoties gerelateerd aan de partner-

scheiding zijn sommigen niet in staat in te zien dat de

ex-partner inderdaad geen partner meer is, maar wel nog

een ouder van de kinderen. Aan het ouderschap verandert

de scheiding niets. Wel aan de praktische organisatie van

dat ouderschap (huisvesting, recht op contact).

Eenzelfde waaier van problemen zal zich aandienen

bij een echtscheiding tussen Vlaanderen en Wallonie, en

hun kind Brussel. Wij krijgen de emoties en frustraties

van een partner-scheiding, de discussies en het getouw-

trek van de economische scheiding en alle mogelijke

problemen van de ouder-scheiding om het lot van de

kinderen zo goed mogelijk te regelen. Wat moet er

gebeuren met de federale schuld? Wie betaalt wat? Wat

gebeurt er met Brussel? Wordt dit een autonome regio,

een Washington DC van Europa? Of komt Brussel bij

Wallonië? Of eerder bij Vlaanderen?

b. De benadering

Sommige koppels zijn in staat om hun problemen en

eventuele echtscheiding op een constructieve manier te

benaderen. Zeer vaak echter nemen de emoties de boven-

hand. Er worden hard bargaining tactieken gebruikt.

Men stelt extreme eisen en doet maar zeer kleine toege-

vingen. Men doet een aanbod dat te nemen of te laten is.

Men uit beledigingen of gaat roepen, bluffen, liegen,

schelden, bedreigen. Kinderen worden misbruikt als pas-

munt. Men geraakt verstrikt in een aanslepende en dure

gerechtelijke procedure. De kostprijs van die houding,

van een vijandige (v)echtscheiding is zeer hoog, zowel

qua tijd en energie, als financieel en emotioneel. Dit kan

leiden tot destructief gedrag.

Ook een splitsing van België zou kunnen uitmonden

in een vijandige en zelfs gewelddadige situatie. Hoewel

niemand echt gelooft in de mogelijkheid van een burger-

oorlog, is het zeker niet uitgesloten dat de ontbinding

van het land ons kan storten in een lang aanslepend en

bitsig avontuur. Het risico bestaat inderdaad dat de on-

derhandelingen over de splitsing van het land zouden

worden gevoerd als een gevecht dat elke partij wil win-

nen. Wat Vlaanderen wint, verliest Wallonië, en omge-

keerd. Dit is de zero sum game. In een emotioneel geladen

kwestie als echtscheiding is dit frequent. Al wat mijn ex

krijgt, verlies ik.

De negotiatietheorie biedt een aantal concepten en

een denkkader dat het mogelijk maakt om de problemen

scherp te analyseren. Men kan de diverse facetten van het

conflict ontrafelen en bepalen welke de doelstellingen

zouden moeten zijn. Zo kan worden uitgetekend hoe

men het best tot een duurzaam en voor iedereen aan-

vaardbaar resultaat kan komen3. Deze theorie illustreert

dat een onderhandeling meer kans op succes heeft met

een positieve en open houding. Negativisme en vijandig-

heid zetten weinig zoden aan de dijk. Men moet zich niet

positioneren als tegenstrevers. Het RTBF debat van 13

december toont nogmaals duidelijk aan dat dit alleen

maar leidt tot een nutteloos dovemansgesprek.

Een goede onderhandelaar kan waarde creëren en

3 Wij baseren ons op R. H. MNOOKIN, S.R. PEPPET & A.S. TULUMELLO, Beyond Winning. Negotiating to Create Value in Deals

and Disputes, Cambridge/London, Belknap Harvard, 2000.
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oplossingen bedenken waarmee elk van de partijen beter

af is. De onderhandeling is geen win of verlies-spel, maar

is er op gericht om voor beide partijen een duurzame

oplossing te vinden. Echtscheiding is een gezamenlijk

probleem, waarin beide partijen moeten samenwerken en

samen zoeken naar een oplossing4. Wij hebben er allen

belang bij om de negatieve economische en sociale ge-

volgen van een scheiding tot een minimum te beperken.

Zowel de Vlamingen als de Franstaligen hebben een

groot belang bij de toekomst van hun kind Brussel, en de

voorspoed van Brussel als Hoofdstad van Europa. Indien

het slecht uitdraait en het land effectief zou worden

ontbonden, dan kan enkel een positieve houding ons

beschermen tegen destructieve gevolgen. Een benade-

ring geı̈nspireerd door de negotiatietheorie kan helpen

om constructieve oplossingen te vinden, in het belang

van alle betrokkenen.

II. Management van spanningen

1. Onderhandelen is omgaan met drie
spanningen

In vrijwel elke onderhandeling dienen zich drie belang-

rijke spanningsvelden aan:

(1) de spanning tussen het verdelen van waarde en het

creëren van waarde;

(2) de spanning tussen het assertief poneren van de eigen

stelling en belangen en empathie betonen met de

andere kant;

(3) de spanning tussen de belangen van de onderhande-

laar en de belangen van de opdrachtgever voor wie

hij optreedt.

De competitieve “zero-sum”-onderhandelaar onder-

gaat deze spanningen, vaak zonder deze te onderkennen.

Hij probeert zoveel mogelijk voor zichzelf binnen te

halen, claimt en poneert enkel zijn standpunten, belan-

gen en wensen. De probleem-oplosser (h)erkent de span-

ningen. Hij kan ze niet doen verdwijnen, maar er wel mee

omgaan op een genuanceerde manier. Hij probeert het

spanningsveld te beheersen met het oog op een redelijke

oplossing waar ieder beter van wordt.

Met het creëren van waarde, het zoeken naar een

win-win, gaat de vraag wie welk deel van de koek krijgt

niet weg. Dat verandert niet of je de koek uitbreidt of

niet. De onderhandelaar zal voortdurend laveren tussen

een innovatieve strategie om de koek te vergroten en een

conservatieve strategie om een voldoende deel van de

koek te verzekeren ongeacht hoe groot die koek uitein-

delijk wordt. Met het tonen van empathie voor de belan-

gen en wensen van de ander, verdwijnen je eigen belan-

gen en noden niet. Een goede onderhandelaar vergaapt

zich niet aan de utopie van een “win-win”. Hij erkent de

tegenstellingen, en probeert deze te beheersen en te

beheren vanuit een positieve en probleem-oplossende

houding. Deze voortdurende nood aan management of

tensions is essentieel. Het toont aan dat positief onder-

handelen geen eenvoudig win-win verhaal is, maar een

complex en genuanceerd proces, een permanente

evenwichtsoefening.

2. Verdelen en creëren van waarde

Vanzelfsprekend zullen er altijd verdelingskwesties zijn.

Verdeling van de federale schuld, wie betaalt welk deel?

Welke transfers van gelden? Voor hoelang? Wie krijgt wat

van het federale patrimonium? Wie heeft welke rechten

ten aanzien van Brussel? Welke overgangsverbintenissen

moeten worden aangegaan en voor hoelang? Hoe de

toekomstige betalingen voor ambtenaren regelen en ga-

randeren? Wat met federale ambtenaren en diensten? Wat

met pensioenverplichtingen, werkloosheidsvergoeding,

ziekteverzekering en andere engagementen uit de sociale

zekerheid? Hoe bepaalde federale activa verdelen? Mu-

sea? Beleggingen? Wat doen met het leger, de magistra-

tuur, de federale politie? Hoe het transport organiseren?

Luchthaven, autosnelwegen, kanalen en rivieren, spoor-

wegen? Wat met de energievoorzieningen? Kerncentra-

les, electriciteit, water?

Met een open en probleemoplossende houding zoe-

ken wij naar toegevoegde waarde om tot creatieve oplos-

singen te komen waarmee iedereen beter af is.

a. Waardebronnen

Men gaat er vaak van uit dat het gemakkelijk is om een

deal te maken als beide partijen gelijklopende belangen

en wensen hebben. Dat is een verkeerde intuitie. Het

omgekeerde is eerder waar. Precies als er verschillen zijn

in voorkeuren, belangen en wensen, worden deals moge-

lijk. Men kan immers veel gemakkelijker op grond van

verschillende appreciaties winst doen ontstaan. Trading

on differences. In de negotiatietheorie is het zoeken naar

value creation op grond van verschillen sterk ontwikkeld.

Er zijn vier bronnen van waardencreatie: (1) verschillen

4 Zie E.E. MACCOBY & R.H. MNOOKIN, Dividing the Child, Cambrigde/London, Harvard UP, 1997, derde uitgave.
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tussen de partijen, (2) niet-competitieve gelijkenissen,

(3) schaalvoordelen en (4) het verminderen van

transactiekosten.

(1) Verschillen tussen de partijen

Partijen kunnen over verschillende middelen beschikken,

waarmee zij een ruil kunnen organiseren. Men zoekt naar

iets wat de ene relatief onbelangrijk vindt en de ander

relatief belangrijk. De carnivoor zal met plezier zijn sla

inruilen voor het vlees van de vegetariër. Ook al zouden

beiden toch graag vlees lusten, de verschillen in relatieve

waardering kunnen een deal mogelijk maken. Als moe-

der het veel belangrijker vindt om de kinderen op te

voeden dan een carrière uit te bouwen, en vader hecht

meer belang aan zijn loopbaan, dan zijn beiden beter af

als de kinderen bij moeder wonen. Ook de verschillende

capaciteiten van beide ouders kunnen worden aange-

wend ten gunste van een goede deal. Papa die ingenieur

is, kan de kinderen veel beter helpen bij het huiswerk of

toets wiskunde dan mama die lerares Frans is. Als mama

toelaat dat haar ex-man daarvoor langs komt, ook al is het

volgens de contactregeling niet “zijn avond”, dan zijn de

kinderen, en dus ook de ouders, daarmee gediend. Het is

duidelijk dat Vlaanderen en Wallonië, evenals Brussel,

verschillende elementen op een andere wijze zullen waar-

deren en prioriteren. Het komt er dan op aan om die

verschillen te vinden en bloot te leggen, zodat zij kunnen

dienen als een basis voor interessante deals.

Ook een verschil is het anders inschatten van de

toekomst. Dit is de basis voor contingency- contracten

waarbij akkoorden worden gesloten op basis van een

verschillende inschatting van variabelen. De man wil de

woning wel aan de vrouw laten voor waarde x, maar hij

vreest dat zij er binnen een aantal jaren zal uittrekken en

het voor een mooie meerwaarde zal verkopen. Hij aarzelt

uit schrik dat hij aldus zijn helft in die meerwaarde zal

mislopen. Maar de vrouw is ervan overtuigd dat zij de

eerste vijf jaar zeker in de woning blijft en niet zal

verkopen. Beiden schatten de toekomst verschillend in,

en precies op grond van dit verschil vinden zij een ak-

koord. De vrouw krijgt de woning tegen prijs x, waarvan

de helft voor de man. Als zij binnen een periode van vijf

jaar de woning verkoopt (wat zij niet verwacht, en dus is

zij bereid), dan moet zij de helft van de meerwaarde aan

haar ex-man vergoeden. Stel dat Vlaanderen bereid is om

gedurende vijf jaar een extra inspanning te doen en meer

schulden en uitgaven van Brussel te betalen, maar aarzelt

omwille van de overtuiging dat het een straatje zonder

einde wordt en er na die vijf jaar geen structurele veran-

deringen merkbaar zullen zijn. Als Brussel er echt in

gelooft, zou het Vlaanderen kunnen geruststellen door

bepaalde objectieven af te spreken en zich te engageren

(met garanties) om Vlaanderen terug te betalen indien

die doelstellingen na vijf jaar niet behaald zijn. Het

verbinden van voorwaarden en bepaalde controle op

financiële transfers (contrasolidariteit) is een nuttige idee

die meer en meer ingang vindt, ook bij Vlamingen die

zoals wij positief staan tegenover Wallonië en België5.

Ook als beide partijen de toekomst identiek inschat-

ten, dan nog hebben zij vaak een verschillend risico-

profiel. Onderhandelaars kunnen toegevoegde waarde

creëren door het risico te alloceren bij de partij die meer

risico-tolerant is, tegen een redelijke prijs. Dit is ook goed

voor de risico-averse partij. Stel (gesimplifieerd) dat bij

een verdeling van federale effecten Wallonië mathema-

tisch (volgens populatie) recht heeft op een aandeel van

40% en Vlaanderen 60%. Stel dat Wallonië risico-avers is

en Vlaanderen wel enig economisch risico wil nemen met

het oog op een grotere opbrengst en return. Dan kan het

aangewezen zijn om niet mathematisch te verdelen in 40

en 60%. Wallonië dat geen risico wil, krijgt beter alle

risicoloze stukken (zoals kasbons) ter waarde van bijvoor-

beeld 35% van de totale effectenportefeuille maar zonder

risico, dan de helft van de kasbons en de helft van de

aandelen, samen 40% van de portefeuille, maar met meer

risico. Vlaanderen dat wel van een beleggingsrisico

houdt, ontvangt liever alle aandelen, ten belope van 65%

van de portefeuille, dan maar 60% met minder risico.

Meestal zijn er ook verschillen in voorkeur van ti-

ming. Als het voor een kandidaat-huurder belangrijk is

om vroeg de woning te kunnen betrekken, en de ver-

huurder het niet zo erg vindt om snel te verhuizen, dan

kan voor beiden een interessante regeling worden getrof-

fen. Stel dat Wallonië het belangrijk vindt om nu onmid-

dellijk, bij de splitsing, als overgangsfase voor een aantal

jaren, een extra hoge financiële steun te ontvangen, en

stel dat Vlaanderen dit financieel aankan. Dan zijn beiden

beter af als Wallonië de eerste vijf jaar een verhoogde

subsidie krijgt om dan vanaf het zesde jaar geen of nog

maar beperkte steun te ontvangen.

(2) Niet competitieve gelijkenissen

Gelijklopende belangen die niet in competitie treden met

elkaar zijn belangen waar geen van beide partijen bij te

verliezen heeft. Bijvoorbeeld een goede werkrelatie met

elkaar onderhouden. Bij een echtscheiding hebben de

5 Zie bv. R. AERNOUDT, Vlaanderen. Wallonië. Je t’aime moi non plus, Roularta Books, 2006, p. 154-160.

VANDEN BROELE

CDPK 2007 • 1

KR
ON

IEK
EN

CH
RO

NI
QU

ES

204

DEBELGISCHEECHTSCHEIDING.PERSPECTIEVENVANUITDENEGOTIATIETHEORIE

this jurisquare copy is licenced to KU Leuven - Faculteit Leuven - Bibliotheek



d0c101a5244b71ea01244d3101c30692

ouders een gelijklopend belang in het welzijn van hun

kind. Hoe beter het gaat met de kinderen, hoe meer

voordeel voor elk van de ouders. Beide ex-partners heb-

ben ook een gezamenlijk belang in de financiële onafhan-

kelijkheid van de vrouw. Het kan voor beiden gunstig

zijn als de man de opleidingskosten betaalt voor een

bijkomend diploma voor de vrouw, bovenop de gewone

alimentatie, die dan minder lang moet duren.

Hetzelfde geldt voor België. Het kind Brussel speelt

een cruciale rol. Voor velen is het wellicht het meest

effectieve bindmiddel dat het land bijeen houdt. Sommi-

gen menen zelfs dat België door of dankzij Brussel een-

voudig weg niet kan splitsen. Het is zoals een ouder die

de echtscheiding niet wil omdat hij of zij het kind niet wil

opgeven6. Maar ook al zou er een scheiding komen,

ondanks Brussel, dan nog blijft Brussel essentieel. Het

vormt een gelijklopend en gemeenschappelijk belang

voor alle partijen. Iedereen, langs elke kant, heeft er

belang bij dat Brussel gezond is en op een uitmuntende

wijze zijn rol kan vervullen als Hoofdstad van Europa.

Het gezamenlijke belang gaat nog verder. Zowel

Vlamingen als Franstaligen hebben belang bij een ge-

zonde economische en financiële situatie, niet enkel van

hun eigen regio, en van Brussel, maar ook van de andere

regio. Voor Vlaanderen zal het economische welzijn van

Wallonië en Brussel uiteindelijk de kosten van de splitsing

en de periode daarna verminderen, en vice versa.

(3) Schaalvoordelen

Op grote schaal samenwerken biedt voordelen, zowel

voor productie als voor consumptie. Twee bedrijven met

een kleine productie-eenheid halen voordeel uit een joint

venture waarbij zij samen een grotere productiecapaciteit

creëren. Als twee volwassenen de vaste kosten van een

gezamenlijk huishouden delen, dan is dat goedkoper. Na

echtscheiding worden huishoudelijke kosten voor elk van

de apart wonende ex-partners duurder omdat zij dit

schaalvoordeel verliezen. Zij kunnen proberen dit, min-

stens ten dele, te behouden, bijvoorbeeld door het delen

van een hospitalisatieverzekering, een babysit, duur

speelgoed, door geen twee desk top computers te kopen,

maar een laptop, etc.

De huidige verregaande regionalisering in België

heeft er toe geleid dat in dit land al enorm veel voordelen

van het samenwerken op grotere schaal verloren zijn

gegaan. De laatste decennia gaat de tendens in de andere

richting: alles wordt ontdubbeld. Bij het onderhandelen

van een splitsing van het land, moet worden bekeken hoe

tenminste voor bepaalde aangelegenheden toch nog enig

schaalvoordeel kan worden behouden, in ieders voordeel.

Waarom niet bepaalde belangrijke activa in onverdeeld-

heid houden? De Bozar, de Munt of zelfs Brussel als een

vrijwillige mede-eigendom?

(4) Verminderen van transactiekosten

Wij vermeldden al dat een vijandige houding tussen

partijen in een conflict kan leiden tot destructie en zelfs

geweld. De transactiekosten zijn enorm. Er is de kost van

adviseurs en advocaten. Er zijn proceskosten van een lang

aanslepende procedure. Men verliest tijd, het aanhou-

dende conflict veroorzaakt psychologische en emotionele

stress. Het is duidelijk dat er een bron van waardecreatie

ligt, voor beide partijen, in het verminderen van de

transactiekosten. Het is in ieders belang om de onzeker-

heid en de schade te beperken. Zolang het conflict blijft

duren, accumuleren de nefaste gevolgen voor de econo-

mie en de sociale vrede op exponentiële wijze. De econo-

mische en financiële reputatie van het land gaat bliksem-

snel naar de haaien. De kredietwaardigheid en aantrekke-

lijkheid voor internationale investeringen verdwijnt als

sneeuw voor de zon. In dergelijk conflictueus klimaat

zou het bijvoorbeeld ondenkbaar zijn dat België in een

ranking van fiscale gunstregimes voor internationale in-

vesteringen een eerste plaats zou bekleden. Met onze

notionele interestaftrek scoorden wij nochtans zo hoog

in een recente internationale studie.

b. Strategisch opportunisme

Om de koek groter te maken en gezamenlijke voordelen

te vinden, is informatie van wezenlijk belang. Informatie

over elkaars voorkeuren, prioriteiten, middelen, belan-

gen, wensen, alternatieven. Deze informatie biedt moge-

lijkheden om in een onderhandeling waarde te creëren

ten behoeve van beide (of alle) partijen. Als elke partij alle

informatie vrijgeeft, dan zouden zij de voornoemde mo-

gelijkheden om waarde te creëren gemakkelijk kunnen

aanwenden om samen het best mogelijke akkoord te

maken. Maar het vrijgeven van die informatie houdt

grote risico’s in. De tegenpartij kan er misbruik van

maken. Dit is de kern van het spanningsveld: om een goede

deal te maken en te optimaliseren moet men informatie

delen, maar door informatie te geven stelt men zich kwets-

baar op en ontstaat een risico dat deze wordt misbruikt.

Elke onderhandelaar beı̈nvloedt de andere partij en

wordt zelf beı̈nvloed. Onderhandelaars proberen elkaars

6 Cf. R.H. MNOOKIN & A. VERBEKE, A Shaky Union. Bye bye Belgium?, International Herald Tribune, 21 December 2006, p. 8.
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perceptie van wat mogelijk en haalbaar is te manipuleren.

Dit is een strategische interdependentie die voortdurend

op tafel ligt. Bij dit strategisch opportunisme probeert men

in te schatten wat de ander wil, hoever hij wil gaan. In dit

spel van beı̈nvloeding worden verschillende tactieken

gebruikt, sommige misleidend, sommige zelfs oneerlijk

en bedrieglijk (hard bargaining). De onderhandelingen

in de Belgische politiek van de laatste jaren doen denken

aan een “game of chicken”.

In Vlaanderen bestaat de indruk dat de Franstalige

politici veel effectievere onderhandelaars zijn en met hun

harde tactieken de Vlamingen altijd weer dwingen tot

toegevingen. De Vlamingen eisen dat de sociale uitgaven

in Wallonië verminderen en dat het systeem van sociale

zekerheid beheersbaar wordt. De Franstaligen reageren

furieus en verwijten de Vlamingen een gebrek aan solida-

riteit. Zij maken ook zeer duidelijk dat zij zonodig hun

grondwettelijk vetorecht zullen gebruiken. In reactie

daarop insinueren de Vlamingen dat als er niets veran-

dert, en er geen akkoord komt, dat veto tot niets zal

dienen, want dat dan het echtscheidingsscenario wel eens

zeer dicht bij zou kunnen komen. Precies op dat punt

lijken de Vlamingen dit “game of chicken” te verliezen.

De Franstaligen zijn er immers van overtuigd dat de

Vlaamse politicus die dreigt met de splitsing van het land,

dit niet kan hard maken en uiteindelijk toch weer zal

buigen. Het formuleren van ongeloofwaardige bedrei-

gingen is nutteloos en zelfs contra-productief. Bijgevolg

is er angst en achterdocht langs de twee kanten. Er is geen

vertrouwen. Niemand durft zich open opstellen. Elk trekt

zich terug in zijn loopgraven.

Dergelijk strategisch opportunisme kan worden be-

perkt door de asymmetrische informatieverhoudingen en

het risico op misleiding te verminderen. Uitwisseling van

informatie zou kunnen worden georganiseerd met be-

hulp van onafhankelijke experts. Als deze worden gese-

lecteerd en benoemd door alle betrokken partijen, dan

kunnen zij op onverdachte wijze bepaalde informatie

verifiëren en een aantal fundamentele punten garande-

ren. Het verstandig delen van informatie en de bereid-

heid om aangepaste maatregelen te nemen, kan een

akkoord faciliteren. Dit belet niet dat de spanning blijft

bestaan. Een goede onderhandeling probeert een proce-

dure uit te tekenen waarbij maximaal wordt gezocht naar

mogelijkheden om waarde te creëren en waarbij het risico op

misbruik en exploitatie wordt beperkt.

Uiteindelijk is het vooral de houding tegenover elkaar

die moet veranderen. Men moet proberen om een atmo-

sfeer van vertrouwen en samenwerking te creëren tussen

Noord en Zuid. Dat vergt tijd, en vooral empathie ten

aanzien van elkaar.

3. Empathie en assertiviteit

Of men nu waarde probeert te creëren of in onderhande-

ling is over de verdeling van de koek, een probleem-

oplossende onderhandelaar moet omgaan met de span-

ning tussen empathie en assertiviteit. Als hij enkel zijn

eigen belangen, wensen en stellingen poneert, dan zal het

effect vaak zijn dat ook de andere kant dit doet. Beide

partijen beweren en roepen, zonder de ander te horen.

Als de Vlaamse Minister-President zich afvraagt waarom

de Franstaligen in de faciliteitengemeenten in de Brus-

selse rand na meerdere decennia nog altijd geen Neder-

lands spreken (kunnen zij niet of willen zij niet?), dan

luisteren de Franstaligen niet echt. Integendeel, zij rea-

geren furieus en demoniseren de Vlaamse politicus door

hem in de hoek van extreem rechts te plaatsen. Als de

Franstalige politici bij herhaling verklaren dat de staats-

hervorming hier stopt en dat verdere bevoegdheids-

overdrachten niet aanvaardbaar zijn, dan luisteren de

Vlamingen niet echt. Integendeel, zij veroordelen de

Franstalige houding onmiddellijk en verwijten hen voor

de zoveelste keer de verdere ontwikkeling van het land te

blokkeren.

Kunnen luisteren naar wat de ander te vertellen heeft

is essentieel. Vooreerst omdat men op die manier zeer

waardevolle informatie verkrijgt over de tegenpartij. Wat

willen zij, wat vinden zij belangrijk? Hoe beter je luistert,

hoe meer informatie je krijgt, vaak ook onbewust (belang

van non-verbale communicatie). Luisteren en zorgen dat

de ander ervaart dat er naar hem wordt geluisterd, kan

negatieve energie wegnemen en een positief probleem-

oplossend klimaat scheppen.

Empathie is geen sympathie, ook niet gelijk geven.

Het is het demonstreren van het onbevooroordeelde

begrijpen van de noden, belangen en perspectieven van

de andere partij, zonder daarmee akkoord te gaan. Daar-

toe is actief luisteren nodig. Dit is het echte luisteren,

waarbij de ander aanvoelt dat hij is beluisterd én begre-

pen. Men gebruikt daarvoor de empathy loop (vier stap-

pen). Door het stellen van open vragen (1 – “inquire”)

krijgt de ander de kans om zijn verhaal te vertellen (2 –

“respond”). Door met je eigen woorden te herhalen hoe

je het hebt begrepen, geef je de ander de kans om te

reageren, te corrigeren en aan te vullen (3 – “demonstrate

and check”). Als de andere bevestigt dat je het juist hebt

begrepen (4 – “confirm”), dan is de “empathy loop”

compleet en kan een nieuwe vraag worden gesteld.

Door assertiviteit kan men zijn eigen mening, per-

spectief, belangen, wensen, posities en stellingen duide-

lijk formuleren en poneren. Dat vereist dat men erin

gelooft dat de eigen belangen valabel en legitiem zijn.
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Assertief gedrag is duidelijk en kordaat. Wie de conversa-

tie naar zijn hand zet, is niet assertief, maar dominant.

De beide aspecten zijn wezenlijk. In de onderhande-

ling wordt een wederkerig proces afgesproken waarbij elk

de mogelijkheid krijgt om zijn eigen belangen en positie

duidelijk te maken en uit te leggen. De ander moet dan

daartegenover de nodige empathie betonen. En omge-

keerd. Dit vergt interpersoonlijke talenten en gevoelig-

heid. Als op een mooie dag Vlamingen en Franstaligen op

deze manier écht naar elkaar zouden luisteren, met em-

pathie voor elkaar, dan zouden zij misschien ontdekken

dat zij niet zo dramatisch verschillend zijn, dat zij vele

zorgen en dromen delen, en dat zij op zijn minst syste-

men en mechanismen zouden kunnen uitdenken die

zowel voor het Noorden als het Zuiden voordelig zou-

den kunnen zijn.

4. Opdrachtgever en onderhandelaar

De meeste onderhandelingen worden niet rechtstreeks

gevoerd tussen de betrokken partijen, maar tussen onder-

handelaars die daartoe een opdracht kregen. Als lastheb-

bers treden zij op in naam en voor rekening van hun

lastgever. Dit heeft voordelen. De onderhandelaar kan

een bijzondere kennis hebben van de materie, hij kan

over middelen beschikken die de opdrachtgever niet

heeft, bv. reputatie en ervaring. Hij zal vaak ook een

betere onderhandelaar zijn, en dus effectiever kunnen

optreden. Er zijn strategische voordelen: de onderhande-

laar doet het vuile werk terwijl de opdrachtgever zich

daarachter kan verschuilen. Of omgekeerd, als de partijen

zodanig in conflict zijn, emotioneel en principieel, dan

kunnen de onderhandelaars ontmijnen en toch een deal

maken. In de context van het Belgische conflict en de

regeling van een eventuele splitsing, spreekt het voor zich

dat de onderhandelingen worden gevoerd door lastheb-

bers, in de eerste plaats vertegenwoordigers van het volk,

de politici.

a. Verschillende belangen

Wie optreedt voor iemand anders, moet zich bewust zijn

van het spanningsveld tussen zijn eigen belangen en

perspectief en dat van zijn cliënt. Beiden hebben andere

belangen, incentives en informatie.

Vooreerst zijn er verschillende economische belangen.

De opdrachtgever die een woning verkoopt, heeft belang

bij een zo hoog mogelijke netto-prijs, terwijl het belang

van de makelaar zijn eigen loon en winst is. Men kan

proberen dit te aligneren door het makelaarsloon te

formuleren als een % van de bekomen prijs. Op het eerste

zicht lijken de belangen dan gelijk te lopen. Hoe hoger de

prijs die de makelaar bekomt, hoe hoger zijn loon. Dat is

echter maar tot op zekere hoogte het geval. De incentives

van de opdrachtgever en van de onderhandelaar verschil-

len. Als de eerste kandidaat 300.000 € biedt, en de

makelaar kan voor zeer weinig werk en tijd daarop 3% of

9.000 € verdienen, zal dit voor hem misschien interes-

santer zijn dan nog 6 maanden extra werken en kosten

maken om dan mogelijks een bod van 350.000 € te

krijgen en 1.500 € extra op te strijken. Nochtans is het

voor de opdrachtgever wellicht beter te wachten op het

bod van 350.000 €. De onderhandelaar wil een maximale

fee overeenkomstig de geı̈nvesteerde tijd en energie. De

opdrachtgever wil een maximale prijs, in meer absolute

termen.

Als de opdrachtgever het onderste uit de kan wil

halen, en gaan voor de “one shot, hit and run”, omdat hij

toch verhuist, omdat hij geen enkel contact of relatie zal

hebben met de koper, dan verschilt dit grondig van het

belang van de makelaar die een repeat player is en op de

onroerend goed markt van de streek een reputatie hoog

te houden heeft. Bovendien wil hij wellicht ook een

goede relatie onderhouden met de koper, die immers een

toekomstige cliënt kan zijn, of “referrals” kan geven. De

makelaar heeft dan geen belang bij “hard bargaining”

maar wel in het sluiten van een redelijke deal.

Deze derde spanning kan voor een deel de moeilijke

positie van federale politici verklaren. Hoewel zij verko-

zen zijn door het Vlaamse, Waalse of Brusselse volk,

vervullen zij een ambt op het federale niveau en zouden

zij in theorie geen verantwoording moeten afleggen aan

dat Vlaamse, Waalse of Brusselse volk dat hen heeft

verkozen, maar wel aan het Belgische volk in zijn geheel.

Dit is een vrij bijzondere situatie vermits het niet het

Belgische volk als dusdanig is dat hen kan verkiezen. Een

Waalse federale politicus kan geen stemmen halen in

Vlaanderen, en omgekeerd. De uitzondering van

Brussel-Halle-Vilvoorde niet te na gesproken uiteraard.

In de praktijk zijn deze politici dus maar beperkte verant-

woording verschuldigd. En als hen verantwoording

wordt gevraagd, dan vaak niet vanuit de doelstellingen en

realisaties op federaal vlak, maar vanuit de regionale

belangen. Zo liggen Vlaamse federale politici in Vlaande-

ren vaak onder vuur. Men eist van hen een ferme houding

op federaal vlak tegenover de franstaligen. Maar deze

politici zijn “repeat players” die voor hun carrière een

groot belang hebben in een goede werkrelatie met hun

Franstalige collega’s. Dit eigenbelang van federale politici

speelt een rol, en kan een constructieve rol blijven spelen,

met het oog op het behoud van de Belgische staatsstruc-

tuur.
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b. Two level game

Wanneer een onderhandelaar optreedt voor een op-

drachtgever, zijn er meerdere onderhandelingen aan de

gang. Dit is het two level game. Er zijn de eigenlijke

onderhandelingen aan de tafel, en daarnaast ook onder-

handelingen naast de tafel.

Aan de tafel zitten de onderhandelaars, zoals de afge-

vaardigden van de vakbond en de ondernemers. Dit is de

onderhandeling op het eerste zichtbare niveau. Daarnaast

is er een permanente onderhandeling aan de gang tussen

de vakbondsafgevaardigden en hun achterban, idem bij

de ondernemers. Dit is een tweede veel minder zichtbare

onderhandeling. De eerste eigenlijke onderhandeling

wordt bemoeilijkt doordat de achterban mee luistert en

elke verklaring die men aan de tafel aflegt, ook mee zal

spelen in de tweede onderhandeling naast de tafel. Dit

gebrek aan acoustic separation compliceert de positie van

de onderhandelaar.

Ook dit euvel speelt voor federale politici. Wat zij ook

zeggen of verklaren tijdens een onderhandeling op fede-

raal niveau; de bevolking van hun regio, hun achterban

die hen verkiest, luistert mee, en beoordeelt een en ander

vanuit het eigen regionale belang.

III. Proces

1. Drie dimensies

Een onderhandeling heeft meerdere dimensies die simul-

taan aanwezig zijn. Vaak ziet men enkel het conflict of het

probleem. Men verdrinkt in de inhoud, in de details, in

zijn eigen posities en stellingen.

Belangrijker is de relatie. Relatie tussen de onderhan-

delaars, tussen de opdrachtgevers, tussen de onderhande-

laar en zijn opdrachtgever, maar ook de andere opdracht-

gever, tussen de opdrachtgever en zijn achterban, tussen

de onderhandelaar en zijn achterban, etc. In België is het

communautaire conflict aan de orde van de dag. Maar

waar is de relatie? Zouden wij niet beter veel meer moge-

lijkheden en open fora creëren waar Belgen elkaar écht

kunnen ontmoeten? Wij leven in een totaal gesegre-

geerde maatschappij. De taalgrens is een werkelijke muur

van Berlijn geworden. Enkel de federale politici hebben

vaak een goede verstandhouding onder elkaar, over de

taalgrenzen heen, daar zij elkaar permanent ontmoeten

en samenwerken in hun pogingen om het land bijeen te

houden.

Bij de voorbereidingen van een onderhandeling over

de toekomst van België, is het van groot belang bijzon-

dere aandacht te besteden aan het proces van de onder-

handelingen. Om de drie spanningen te beheersen, om

echt naar elkaar te luisteren met begrip en empathie, om

in een constructieve brainstorming samen te kunnen

zoeken naar creatieve opties met toegevoegde waarde,

moet men samen een duidelijke procedure afspreken en

zich daar ook aan houden. Een goede onderhandelaar

probeert een kader te creëren waarbinnen de gesprekken

kunnen verlopen, duidelijke afspraken te maken, een

werkmethode vast te leggen. Onderhandelen is een pro-

ces dat wordt gestuurd.

2. Bemiddeling

Met de vraag wie dit proces kan begeleiden, komt men

automatisch bij de techniek van de bemiddeling. Een

bemiddelaar faciliteert een gesprek tussen partijen in

conflict. Hij zal in de eerste plaats proberen te zorgen dat

deze partijen op een constructieve wijze met elkaar kun-

nen praten. Dat impliceert het naar elkaar kunnen luiste-

ren, echt en actief luisteren, met empathie. De bemidde-

laar formuleert een procedure waarbinnen dit mogelijk

wordt. Hij demonstreert de partijen hoe het actief luiste-

ren concreet in zijn werk gaat. Door aandacht voor elke

partij, door het gebruik van de empathy loop (zie hoger),

kan hij de partijen brengen in een modus waarin zij in

staat zijn om met elkaar te onderhandelen. Hij is niet

partijdig, want kiest geen partij, maar ook niet onpartij-

dig, want plaatst zich niet boven de partijen om dan met

afstand zoals een rechter of arbiter het geschil te beslech-

ten. Hij is meerzijdig partijdig, op gelijke wijze betrok-

ken bij elke partij zonder partij te kiezen.

Ook de onderhandeling tussen de partijen wordt

begeleid door de bemiddelaar. De proces-bemiddelaar

zal zich vaak niet met de inhoud bezig houden, maar wel

het proces van een brainstorming sessie begeleiden en

helpen bij het zoeken naar creatieve opties. Soms is een

bemiddelaar ook meer inhoudelijk betrokken, omdat hij

een speciale expertise heeft in de materie van het conflict

en daarom mee kan helpen toegevoegde waarde creëren.

In het Belgische conflict zou een bemiddelaar wellicht

een zekere affiliatie moeten hebben met de situatie. Hij

moet voldoende vertrouwd zijn met de context. In een

dergelijk politiek complex conflict, komen wij op het

terrein van de topdiplomatie. Wellicht zou een hoge

Europese ambtenaar of politicus kunnen worden belast

met de belangrijke en delicate taak van bemiddelaar bij

een Belgische echtscheiding.
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IV. Conclusies

Wij hebben gebruik gemaakt van de analogie met echt-

scheiding om het nut van de negotiatietheorie in deze

kwestie aan te tonen. Het is uiteraard evident dat het ook

mogelijk is om een poging te doen om het huwelijk te

redden. Maar ook in deze hypothese leert het onderzoek

over negotiatie ons dat een structurele en probleem-

oplossende onderhandeling noodzakelijk is. Men moet

dan de termen en voorwaarden van het huwelijk her-

negotiëren om het huwelijk te redden. Want het is zeer

duidelijk dat men niet verder kan doen zoals de voorbije

halve eeuw.

Iedereen erkent immers dat het resultaat van de vele

staatshervormingen en incidentele aanpassingen over een

periode van bijna veertig jaar, in globo beschouwd, on-

voldoende garanties en stabiliteit biedt voor de toekomst.

Waar wellicht elke ingreep of deal op zichzelf bekeken,

verantwoord was en op dat moment een geschikte oplos-

sing bood, biedt het Belgische institutionele landschap

anno 2007, in retrospectie bekeken, een chaotische en

inefficiënte indruk. Als men in 1970 de tot nu afgelegde

weg zou hebben voorgelegd, dan zou men wellicht be-

dankt hebben voor zo een structuur. Maar er is geen weg

terug. Er zijn zovele beslissingen genomen, waarop dan

weer vele andere beslissingen en keuzes voortbouwen,

dat men niet op zijn stappen kan terugkeren. Dit wordt

path dependency genoemd. Hoewel wij de klok niet kun-

nen terugdraaien, kan dit inzicht ons ervoor behoeden op

dezelfde “bricolage”-weg verder te gaan. Er is met an-

dere woorden nood aan een structurele oplossing. Wij

moeten het probleem in zijn kiem aanpakken. Daarvoor

is een onderhandeling met een probleem-oplossende

houding noodzakelijk.

Wij staan versteld van de steeds verdergaande maat-

schappelijke scheiding waarin het land vandaag is verzeild

geraakt. Het enige antwoord dat in een democratie kan

worden gegeven, is een open en constructieve dialoog7.

Niet enkel in het Parlement, maar in de eerste plaats in de

maatschappij. Er is nood aan een nationaal en publiek

gesprek tussen burgers. In een echte maatschappelijke

dialoog moeten alle mogelijke opties voor de toekomst

van het land worden bekeken en besproken. Niet alleen

het status quo, waar niets zou mogen aan veranderen.

Niet alleen het separatisme, waar alleen de optie splitsing

en opheffing van het land aan de orde is. Maar ook alle

nuances en gradaties daartussen. En daarenboven ook

opties in de andere richting, naar verzoening en meer

eenheid. Waarom niet nadenken en samen zoeken naar

mogelijkheden om meer bindmiddel en samenhorigheid

te creëren tussen onze gemeenschappen? Waarom niet

zien of wij dichter naar elkaar kunnen toegroeien?

Tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië moet een open

onderhandeling van start gaan. Deze moet met een

probleem-oplossende houding worden aangepakt. De Belgen

moeten samen zoeken naar een oplossing die voor iedereen

gunstig is. Daarom moet men de nodige informatie met

elkaar delen, écht naar elkaar luisteren, met empathie, en

erover waken dat de onderhandelaars de échte belangen in

het vizier houden. Door een negotiatie-framework voor

ogen te houden, en de inzichten uit de negotiatietheorie toe

te passen, hopen wij dat de gesprekken in de toekomst niet

alleen vlotter zullen verlopen, maar ook dat er kan worden

gewerkt aan een duurzame oplossing.

7 Zie onze bijdrage naar aanleiding van de Nationale Feestdag: “Open dialoog over België moet kunnen”, De Tijd 20-21 juli 2006,

p. 4 en “Dialogue ouvert concernant la Belgique”, L’Echo 20-21 juli 2006, p. 16.
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