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Gwen Declerck & WIM VAN DE VELDEN 

Na de mislukking van de dialoog over de staatshervorming schreef KULeuven-professor Bart 
Maddens een opiniestuk in een Vlaamse krant waarin hij pleitte voor een nieuwe communautaire 
strategie. In essentie komt die hierop neer: de Franstaligen zijn vandaag geen vragende partij voor 
een staatshervorming, dus dreigen de Vlamingen er een veel te hoge prijs voor te betalen. Hij stelt 
voor de boel te blokkeren tot de Franstaligen wel vragende partij zijn. Simpel, maar briljant, vond Bart 
De Wever. De N-VA maakte van de 'Maddens-doctrine' haar belangrijkste campagnethema. 

'Ik heb getwijfeld voor ik dat opiniestuk instuurde', zegt Maddens. 'Ik vond het zo vanzelfsprekend dat 
de Vlamingen in de onderhandelingen met Franstaligen hun koers moesten wijzigen, dat het me 
overbodig leek dat neer te schrijven. Ik heb lang gewacht tot iemand die open deur zou intrappen, 
maar dat gebeurde niet.' 

Maddens is geschrokken van de impact van zijn artikel. 'Nog nooit in mijn carrière kreeg ik zoveel 
reacties op een publicatie. Het werd zelfs een beetje genant, want als Bart De Wever tijdens de 
campagne zijn mond opendeed, hoorde ik vaak mezelf spreken.' 

De weigering van de N-VA om nog met de Franstaligen te praten, dreigt de partij vandaag zuur op te 
breken. Nu de verkiezingen achter de rug zijn, is de 'Maddens-doctrine' een stok geworden om de N-
VA buiten de coalitie te houden. Een gesprek met de geestelijke vader. 

Wat is voor u de belangrijkste conclusie van de verkiezingen? 

Bart Maddens: 'De monsterscore van de Vlaams-nationalistische partijen. Vlaams Belang en N-VA 
halen samen 28,4 procent. Als we de stemmen voor SLP en LDD meetellen, komen we aan een nooit 
geziene score van 37,1 procent voor uitgesproken flaminge partijen. Nog nooit waren er zoveel 
Vlaamsgezinde stemmen. Het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) haalde op zijn hoogtepunt in 1939 
slechts 15 procent, de Volksunie piekte in 1971 met 18,8 procent en in 2004 scoorde het Vlaams 
Belang 24,1 procent.' 

'Wie de electorale evolutie in Vlaanderen sinds de Eerste Wereldoorlog vanuit een 
helikopterperspectief overschouwt, ziet één dominante tendens: een gestage opgang van de Vlaams-
nationale partijen. Die opgang werd onderbroken door de Tweede Wereldoorlog en na het 
Egmontpact (dat België omvormde tot een federale staat, red.), toen het Vlaams Blok nog te 
marginaal was om het verlies van de Volksunie te compenseren. Verkiezing na verkiezing halen 
flamingante partijen meer stemmen.' 

Hoe groot is de kans dat de N-VA straks in de Vlaamse coalitie zit? 

Maddens: 'De klassieke tripartite (CD&V, Open VLD en sp.a) is het meest voor de hand liggende. Die 
coalitie biedt de grootste kans op stabiliteit en een snelle maar beperkte staatshervorming, dé 
topprioriteiten voor CD&V. Als je de N-VA mee in het bad trekt, krijg je een coalitie met een 
onvoorspelbare, destabiliserende factor. CD&V heeft zijn kiezers een staatshervorming beloofd en is 
er als de dood voor weer in een impasse terecht te komen.' 

'In een coalitie met vier partijen (een klassieke tripartite plus de N-VA) kan je het destabiliserende 
effect van de N-VA wat temperen. Maar een grote coalitie heeft het nadeel dat niemand onmisbaar is, 
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behalve CD&V dan. Dat geeft minister-president Kris Peeters (CD&V) een enorme macht en ik 
betwijfel of de andere partijen daarmee kunnen leven.' 

Wil de N-VA wel regeren? Sommigen lijken daaraan te twijfelen. 

Maddens: 'De verkiezingsuitslag houdt een paradox in. De twee winnaars zijn CD&V en de N-VA. Een 
stem voor CD&V betekent een stem voor het hernemen van de communautaire dialoog, maar een 
stem voor de N-VA is een stem tegen de dialoog. Die paradox maakt de regeringsvorming erg 
moeilijk. Een klein beetje jobkorting of een beetje Vlaamse kinderbijslag zijn wel mogelijk, daarover 
kan je een technisch compromis sluiten. Maar je kan niet een klein beetje praten met de Franstaligen. 
Over al dan niet de dialoog aangaan is geen compromis mogelijk, dus Bart De Wever zal moeten 
toegeven of kiezen voor de oppositie.' 

'Sommigen redeneren dat de N-VA alleen maar kan verliezen door in een coalitie te stappen, omdat 
compromissen de partij per definitie stemmen zullen kosten. De N-VA staat voor een verscheurende 
keuze, maar ik denk dat de partij haar verkiezingsoverwinning toch zal willen verzilveren met een 
regeringsdeelname. Bart De Wever is als de dood dat hij met zijn partij in hetzelfde straatje 
terechtkomt als het Vlaams Belang: overwinning na overwinning zonder enig resultaat te boeken. De 
afgelopen week heeft De Wever zich in bochten gewrongen om te vermijden dat de andere partijen 
hem buitenspel zetten. Hij beseft dat hij zijn handen zal moeten verbranden en compromissen sluiten. 
Zo niet, plaatsen zijn tegenstanders hem in een 'semi-cordon', een lot dat ook LDD overkomen is.' 

Wat zou u kiezen als u De Wever was? Blijft u de dialoog weigeren? 

Maddens: 'Het is een pokerspel. Ik zou het been stijf houden, omdat ik ervan overtuigd ben dat 
Vlamingen in een zwakke onderhandelingspositie zitten, nog zwakker dan na de verkiezingen van 
2007. Toen hadden we een stok achter de deur: geen staatshervorming is geen federale regering. 
Zodra de federale regering in het zadel zat, hebben we ons belangrijkste wapen uit handen gegeven.' 

'Het moment voor een grote staatshervorming is nog niet aangebroken, dat kan alleen als de 
Franstaligen ook vragende partij zijn. Vandaag zijn zij tevreden met het institutionele status-quo. 
Gesteld dat de Vlamingen toch een staatshervorming kunnen realiseren, zal het een makke 
hervorming zijn die we te duur betalen.' 

Hoe groot is de kans dat we vervroegde federale verkiezingen krijgen? 

Maddens: 'Het zou kunnen dat de MR na de verkiezingsnederlaag van vorige zondag uit de federale 
regering stapt. Het is niet ondenkbaar dat Open VLD er eveneens de brui aan geeft, zeker als Kris 
Peeters in Vlaanderen kiest voor een coalitie met socialisten en zonder liberalen. Toch acht ik de kans 
klein, omdat MR noch VLD baat heeft bij snelle verkiezingen. Niemand is zo masochistisch dat hij na 
een nederlaag aanstuurt op een nieuwe wedstrijd tegen dezelfde spelers.' 

'Er is nog een argument. Zonder een oplossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde kunnen geen geldige 
federale verkiezingen worden georganiseerd. Juristen beweren dat het parlement nadien de 
geloofsbrieven kan goedkeuren om de verkiezingen post factum te valideren. Maar je riskeert dat het 
rechtszaken regent in de aanloop naar de verkiezingen en dat het onmogelijk wordt om in een serene 
sfeer verkiezingen te houden. Mochten er toch vervroegde verkiezingen komen, dan heb je al bijna 
een noodwet nodig die de kwestie-BHV tijdelijk regelt.' 

Hoe zou u BHV oplossen? 

Maddens: 'Onderhandelingen daarover kunnen alleen leiden tot Vlaamse toegevingen, waardoor het 
positieve effect van die splitsing meteen ongedaan wordt gemaakt. Staak de strijd en laat het dossier 
rustig zijn weg banen doorheen het parlement. Uiteindelijk zullen de Vlamingen eenzijdig de splitsing 
goedkeuren, daar is een meerderheid voor.' 

Wat vindt u van de kritiek dat u een verrottingstrategie predikt? 

Maddens: 'Na de verkiezingen van 2007 hebben de Franstaligen zelf gekozen voor een 
verrottingsstrategie. Ze weigerden op een ernstige manier te onderhandelen over de Vlaamse 
communautaire voorstellen. Ik heb geen patent op instabiliteit. We hebben vandaag al een instabiele 
federale regering die enkel een ceremoniële rol aankan en niet in staat is te regeren. Het probleem ten 
gronde is dat België twee verschillende landen herbergt, met twee publieke opinies. Er is geen enkel 
verband meer tussen de verkiezingsuitslag in het noorden en die in het zuiden van het land. Kijk naar 
Ecolo, dat het zeer goed doet, maar de Vlaamse groenen delen niet in de winst.' 

'Ik zie niet in waarom het een verrottingsstrategie zou zijn als we beslissen ons vanaf nu strikt te 
houden aan de institutionele regels. On n'est demandeur de rien sur le plan institutionnel. Het is 
onjuist dat ik de revolutie predik. De pensioenen zullen uitbetaald worden, de sociale zekerheid blijft 
gewaarborgd. Ik wil de federale overheid geen eurocent afpakken. Waar ik voor pleit is dat 
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Vlaanderen zijn eigen bevoegdheden assertief gebruikt en die bevoegdheden tot op de lijntjes inkleurt. 
Maar we gaan niet over de schreef. We houden een institutionele stiptheidsactie. Vlaanderen doet 
niets, ook niet als de federale regering om geld komt bedelen. We houden ons aan de letter van de 
financieringswet. Wil men extra Vlaams geld om het federaal begrotingstekort te verminderen? Dan 
zal men de financieringswet moeten herzien en dus een staatshervorming onderhandelen.' 

Gelooft u echt dat de Franstaligen ooit vragende partij worden voor een staatshervorming? 

Maddens: 'Jazeker. Dat kan zelfs snel gaan. De Franstalige Gemeenschapsregering heeft binnenkort 
geld nodig voor onderwijs. Het geld van het Lambermont-akkoord is naar verluidt bijna opgesoupeerd' 

'De Vlaamse overheid heeft behalve de financieringswet nog een machtig wapen om de Franstaligen 
op andere gedachten te brengen: het belangenconflict. De Vlaamse overheid moet systematisch alle 
federale beslissingen die ingaan tegen de Vlaamse belangen blokkeren, zoals de Franstaligen hebben 
gedaan in het dossier BHV. Dan kan de federale premier, HermanVan Rompuy, niets anders meer 
doen dan alle federale beslissingen op voorhand aftoetsen bij de deelstaten, als ware hij een notaris. 
In de praktijk betekent dat het einde van de federale staat en het begin van de confederale. Er is geen 
nieuwe grote of kleine staatshervorming nodig om het zwaartepunt van de macht te verschuiven naar 
de deelstaten. Het volstaat dat de Vlamingen de macht ten volle gebruiken die ze op papier al 
hebben.' 

Bent u staatsgevaarlijk? 

Maddens: (lacht) 'Ik vind van niet. Als we ons niet harder opstellen, staat het in de sterren geschreven 
dat de Vlaams-nationalisten de volgende verkiezingen opnieuw winnen. Het zal steeds moeilijker 
worden om een anti-Vlaams-nationale meerderheid te vormen in België.' 

'Het klopt natuurlijk wel dat de instabiliteit nog zal toenemen als men mijn strategie volgt, dat is ook de 
bedoeling. Natuurlijk kan je dat niet oneindig volhouden. Uiteindelijk moet iemand de federale 
schulden betalen, dat besef ik ook wel. Maar de stiptheidsactie hoeft niet langer dan enkele maanden 
te duren. Voor het jaar om is, zouden er nieuwe verkiezingen komen. Nadien kunnen we ernstige 
onderhandelingen opstarten.' 

'Tussen haakjes, er is meer steun voor mijn strategie dan politici openlijk willen toegeven. Kris Peeters 
zegt dat er geen bijkomend Vlaams geld gaat naar de federale overheid zonder nieuwe 
bevoegdheden voor Vlaanderen. En sp.a-minister Frank Vandenbroucke heeft al enkele keren laten 
blijken dat hij gewonnen is voor een meer assertieve Vlaamse houding. Alleen verkiezen de meeste 
partijen een light-versie.' 

Bent u voor of tegen samenvallende verkiezingen? 

Maddens: 'Geen van beide. Er zijn haast geen landen te vinden waar de regionale verkiezingen en 
federale verkiezingen systematisch samenvallen. Doorgaans geven gesplitste verkiezingen geen 
problemen. Dat we daar in België wel ellende mee hebben, bewijst mijn stelling dat België geen 
normaal federaal land meer is. Regionale verkiezingen zijn hier federale en federale regionale.' 

'Ik ben voor de afschaffing van de federale verkiezingen. Na de regionale verkiezingen vormt elke 
deelstaat een regering en die regeringen vormen samen een confederale regering. Het federale 
parlement wordt niet langer rechstreeks verkozen en is een optelsom van de parlementen van de 
deelstaten.' 

U pleit voor een nieuw Egmontpact. Waarom? 

Maddens: 'Wat we vandaag meemaken zijn groeipijnen. We botsen op de grenzen van de federale 
staat, zoals we in de jaren 70 botsten op de grenzen van de unitaire staat. We evolueren in de richting 
van een confederale staat, daarover zijn velen het met mij eens. Alleen kies ik voor de korte pijn in 
plaats van nog tien jaar dezelfde miserie. Ik wil niet hetzelfde meemaken als in de jaren 70. Ik kies 
voor een cataclysme, gevolgd door een catharsis. Ik geloof niet in een staatshervorming in kleine 
stapjes, want dan zijn we tien jaar bezig. In het Egmontpact had men de ambitie een grote sprong te 
maken en vandaag moeten we opnieuw streven naar een grote sprong.' 

Kent u Bart De Wever? Heeft hij u na de verkiezingen al gevraagd wat hij moet doen? 

Maddens: 'Neen. Ik heb hem wel eens ontmoet, maar dat is jaren geleden. Ik ben niet de souffleur van 
De Wever.' 

© reuters 

Je kan niet een klein beetje praten met de Franstaligen. Over het aangaan van een echte dialoog is 
geen compromis mogelijk. 
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BART MADDENS politicoloog 

Ik ben voor de afschaffing van de federale verkiezingen. Bart Maddens, politicoloog KULeuven 
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