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Vlamingen vragen niet langer een staatshervorming 

Bart Maddens vindt dat Vlaamse politici de strategie van hun Franstalige collega's moeten 
overnemen. 

Bart Maddens is politicoloog aan de KU Leuven. 

'Deze week herhaalde Bart Tommelein van Open Vld een nogal radicaal veto tegen het opnemen van 
een communautaire passage in het Vlaamse regeerakkoord', merkt Bart Maddens. Een belgicistische 
reflex? Bart Maddens bekijkt het anders: 'De Vlaamse partijen zouden het best de raad van 
Tommelein volgen.' 

De communautaire dialoog is dood, leve de communautaire dialoog. Dat is zowat het motto waarmee 
de gevestigde Vlaamse partijen, wat de staatshervorming betreft, naar de kiezer trekken. Ze blijven tot 
vervelens toe de mantra herhalen dat de Franstaligen nu meer dan ooit het nut inzien van een nieuwe 
staatshervorming. We moeten geloven dat er na 7 juni eindelijk ernstig zal kunnen worden 
onderhandeld. Na de triestige vaudeville van de afgelopen twee jaar zal de communautaire lucht 
opklaren en wordt de langverwachte staatshervorming (het predicaat 'groot' krijgt men al geruime tijd 
niet meer over de lippen) realiteit. 

Inmiddels belooft het conflict op leven en dood tussen PS en MR weinig goeds voor een serene 
hervatting van de communautaire dialoog na 7 juni. Maar ook aan Vlaamse kant is het niet zo 
vanzelfsprekend om na de verkiezingen gewoonweg over te gaan tot de communautaire orde van de 
dag. Deze week herhaalde Bart Tommelein van Open Vld een nogal radicaal veto tegen het opnemen 
van een communautaire passage in het Vlaamse regeerakkoord. De Vlaamse regering moet zich met 
Vlaamse bevoegdheden bezighouden en geen loze beloften doen inzake de staatshervorming. Als 
Tommelein zijn zin krijgt, betekent dat meteen dat de formule van een dialoog tussen de 
deelregeringen naar de prullenmand wordt verwezen en de bal opnieuw helemaal bij de federale 
regering ligt. 

Het standpunt van Tommelein lijkt vooral ingegeven door een belgicistische reflex. Maar toch valt er 
iets voor te zeggen. Je kunt je moeilijk voorstellen dat we na 7 juni gewoon een remake krijgen van de 
slechte cinema van 2004. Toen hebben de Vlaamse regeringsonderhandelaars dagenlang 
gebakkeleid over het communautaire programma van de Vlaamse regering en over de vraag of B-H-V 
nu "onmiddellijk" dan wel "onverwijld" gesplitst diende te worden. Aangezien er sinds 2004 absoluut 
niets is gebeurd op het vlak van de staatshervorming kunnen de onderhandelaars er zich deze keer 
gemakkelijk van afmaken door de passage van 2004 integraal over te nemen in het nieuwe 
regeerakkoord. Maar dat zou natuurlijk compleet ongeloofwaardig zijn en op een oorverdovend 
hoongelach worden onthaald. De partijen kunnen dat proberen te vermijden door nu wat specifieker te 
zijn en te werken met een concrete deadline. Ook dat zou echter behoorlijk dom zijn, want op die 
manier leggen ze het lot van de Vlaamse regering in handen van de Franstaligen. Een min of meer 
stabiele en efficiënt functionerende Vlaamse regering is in tijden van economische crisis geen 
overbodige luxe, zeker nu de federale regering steeds meer een louter ceremoniële rol speelt. 

Koekje van eigen deeg 

De oplossing ligt eigenlijk voor de hand. De Vlaamse partijen zouden het best de raad van Tommelein 
volgen en zich in het Vlaamse regeerakkoord strikt houden aan het institutionele status-quo. Dat is in 
de eerste plaats een kwestie van Vlaams zelfrespect. Na de verkiezingen van 10 juni hebben de 
Franstaligen gekozen voor een verrottingsstrategie en hebben ze geweigerd om op een ernstige 
manier te onderhandelen over de Vlaamse communautaire voorstellen. De waarheid is dat de 
Franstaligen twee jaar lang een perfide kat-en-muisspelletje hebben gespeeld met de Vlaamse 
onderhandelaars, die als vragende partij in een zeer zwakke positie zaten. Zouden de Vlaamse politici 
echt zo masochistisch zijn om dat spelletje vanaf 8 juni te laten herbeginnen ? Als ze nog een greintje 
zelfrespect hebben, dan geven ze de Franstaligen na de verkiezingen gewoonweg een koekje van 
eigen deeg: "On n'est demandeur de rien sur le plan institutionnel". 

Respect voor het institutionele status-quo betekent dan wel dat de Vlaamse regering zich houdt aan 
de letter van de financieringswet, en dus weigert bij te dragen tot het verminderen van het federale 



begrotingstekort. Dat betekent uiteraard ook dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan fluiten naar 
extra middelen. Respect voor het institutionele status-quo houdt eveneens in dat de Vlaamse regering 
de bestaande bevoegdheden maximaal uitoefent, bijvoorbeeld op het vlak van het grootstedenbeleid, 
de fiscaliteit en het gezinsbeleid. In dat arsenaal van bestaande bevoegdheden bevindt zich 
bovendien een machtig wapen waarmee de Vlaamse overheid het federale beleid naar haar hand kan 
zetten: het belangenconflict. 

Op dat punt kunnen we wat leren van de Franstaligen, die dit wapen ongegeneerd hebben gebruikt 
om de B-H-V-wet op de lange baan te schuiven. Alvast Frank Vandenbroucke heeft die les goed 
begrepen, getuige daarvan de manier waarop hij de federale afschaffing van de lastenverlaging voor 
vijftigplussers heeft gekelderd via een belangenconflict. 

Confederaal systeem 

Laurette Onkelinx reageerde daarop geschokt en had het over "un précédent dangereux". Alsof de 
carrousel van Franstalige belangenconflicten tegen de B-H-V-wet een toonbeeld is van 
staatsmanschap en federale loyauteit. Maar Onkelinx heeft natuurlijk wel gelijk. De dag dat de 
Vlaamse regering systematisch de federale beslissingen die ingaan tegen de Vlaamse belangen zal 
blokkeren, komen we vanzelf in een echt confederaal systeem terecht. Dan zal notaris Van Rompuy 
voor elke federale beslissing beleefd bij de deelregeringen moeten gaan aankloppen met de vraag of 
die wel hun goedkeuring wegdraagt. 

Er is met andere woorden geen nieuwe grote of kleine staatshervorming nodig om het zwaartepunt 
van de macht te doen verschuiven naar de deelstaten. Het volstaat dat de Vlaamse regering kordaat 
de bestaande bevoegdheden gebruikt in functie van de Vlaamse belangen. Het volstaat dat de 
Vlamingen ten volle de macht gebruiken die ze op papier al hebben. 

En mochten de Franstaligen na enige tijd met hangende pootjes komen smeken om toch maar eens 
ernstig over die grote staatshervorming te praten (bijvoorbeeld omdat ze alweer vers geld nodig 
hebben voor hun onderwijs), dan kunnen de Vlamingen breed glimlachend antwoorden: "Mais chers 
amis, on n'est demandeur de rien, mais si vous insistez...". 

Respect voor het institutionele status-quo betekent dan wel dat de Vlaamse regering zich houdt aan 
de letter van de financieringswet en dus weigert bij te dragen tot het verminderen van het federale 
begrotingstekort 
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