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De voor- en nadelen van van rompuy I 
 
Een premier zonder electorale monsterscore, is volgens  BART MADDENS  niet erg. Een 
regering zonder Vlaamse meerderheid wel. 
 

Regeren zonder Vlaamse meerderheid noemde Herman Van Rompuy in 2007 'spelen met vuur' 
 

Het ziet er dus naar uit dat we nog vóór nieuwjaar een regering Van Rompuy I krijgen. Het goede 
nieuws is dat deze regering zinnens is om de rit uit te doen tot 2011 en bijgevolg afstapt van het 
heilloze idee om samenvallende federale en regionale verkiezingen te organiseren. Zo een 
monsterverkiezing is sowieso in strijd met het democratisch fatsoen. Bovendien zouden dit, zonder 
aanpassing van de kieswetgeving, illegale verkiezingen geweest zijn, waardoor het politieke 
systeem zich dreigde vast te rijden in een uitzichtloos juridisch moeras. 
 

Het slechte nieuws is dat de samenstelling van de regering niet wordt gewijzigd en we dus opnieuw 
terechtkomen in een situatie waarbij er wordt geregeerd zonder meerderheid langs Vlaamse kant. 
In 2007 waarschuwde Herman Van Rompuy er nog voor dat dit spelen met vuur is. Onder Leterme 
I kon men dit nog enigszins goedpraten met het argument dat het regeerakkoord tenslotte werd 
goedgekeurd door een Vlaamse meerderheid. Doordat de breuk van het kartel CD&V-N-VA en het 
Fortis-debacle ongeveer samenvielen kon men het 'nood breekt wet'-argument inroepen om te 
verantwoorden dat de regering gewoon voortdeed. En meteen kon men ook met een 
beschuldigende vinger naar de N-VA wijzen, die de regering-Leterme eerst wel en daarna niet meer 
steunde. Maar vandaag gelden deze excuses niet meer. Het gaat niet langer om een regering die 
en cours de route de meerderheid langs Vlaamse kant is kwijtgespeeld. Het gaat om een nieuwe 
regering die wordt gevormd zonder Vlaamse meerderheid. 
 

Het is wel niet de eerste keer dat een regering wordt gevormd zonder een meerderheid in de twee 
taalgroepen. In de eerste helft van de jaren tachtig had de regering Martens V geen meerderheid 
langs Franstalige kant. Maar toen ging het natuurlijk wel om de kleinste taalgroep. En bovendien 
zijn we inmiddels 25 jaar verder en werkt België in vergelijking met toen veel meer als een quasi-
confederaal systeem, waarbij de federale regering een permanent overlegorgaan vormt tussen een 
Vlaamse en een Franstalige meerderheid. 
 

Paradoxaal genoeg is het precies die confederale dynamiek die geleid heeft tot de huidige situatie. 
Het Vlaamse en het Franstalige partijsysteem drijven steeds verder uiteen. In 2007 waren de 
liberalen de grote verliezer in Vlaanderen en de grote winnaar in Franstalig België. De 
christendemocraten stagneerden langs Franstalige kant en triomfeerden in Vlaanderen. De 
regionalisten zijn in Wallonië al geruime tijd van de kaart geveegd, terwijl de Vlaams-nationalisten 
historische records aan elkaar rijgen. Die divergentie maakt het steeds moeilijker om symmetrische 
federale regeringen te vormen. Er worden vandaag de facto twee verschillende federale coalities 
gevormd, op basis van de uiteenlopende competitieve dynamiek in de twee landsdelen. Dat er 
langs Vlaamse kant een minderheidsregering aan de macht is, komt hoofdzakelijk omdat de VLD, 
met de hete adem van LDD in de nek, als de dood is voor een klassieke tripartite. Langs 
Franstalige kant is er een regering van nationale eenheid, omdat de MR liefst de socialistische 
aartsrivaal mee in bad heeft als er moeilijke communautaire en economische knopen moeten 
worden doorgehakt. 
 

In die zin was de vorming van een asymmetrische federale regering niets meer dan het logisch 
doortrekken van de confederale politieke realiteit. En die realiteit is ook dat het beleid vooral wordt 
aangestuurd door de deelstaten, terwijl de (con)federale premier in toenemende mate een veeleer 
ceremoniële rol speelt en acte neemt van wat de deelstaten onder elkaar afspreken. Het is duidelijk 
dat het een verkeerde casting is om zo een functie te laten uitoefenen door een populair politicus 
die door de kiezers wordt geplebiciteerd om een sterk beleid te voeren. Wat wringt in ons systeem 
is dat de federale stembusgang in toenemende mate functioneert als een quasi-premierverkiezing, 
terwijl die 'verkozen' premier steeds meer een ondergeschikte rol speelt. Zo bekeken is het zo gek 
nog niet dat de geplebiciteerde premier de fakkel nu overdraagt naar een figuur die nooit een 
electorale superster is geweest, en daardoor ook meer geschikt is om de rol van confederaal 
notaris te spelen. Leterme's kapitale fout is geweest dat hij, als populair en gevierd Vlaams 
minister-president, toch de stap heeft willen zetten naar dit snel afbrokkelende federale 
beleidsniveau. Kris Peeters lijkt de les alvast te hebben begrepen. 
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