
venster sluiten

 Koning Albert en premier Herman

Van Rompuy kunnen enkel

knarsetandend toekijken hoe een door

de kiezers geplebisciteerde president

van Vlaanderen aan de touwtjes trekt.

En daarmee ook het lot van België

bepaalt  

 Denk aan het milieu. Denk na voor je print!

De president van Vlaanderen
Bart Maddens, politicoloog aan
de KU Leuven, over 'koning,
informateur en formateur' Kris
Peeters (CD&V).

Kris Peeters wil vooral haast maken
met de vorming van een Vlaamse
regering, verklaarde hij in 'De
zevende dag'. Bart Maddens is niet
zozeer geïnteresseerd in snelheid
van een en ander, als wel in
symboliek:'Peeters speelt een rol die het best kan vergeleken worden met die
van de president in een systeem als dat van de Verenigde Staten'. Dwarse
analyse of 'wishful thinking'? Bart Maddens geeft zijn visie op de Vlaamse
regeringsvorming.

Als koning Albert naar een van de verre uithoeken van zijn reusachtige paleis
loopt en door het venster kijkt, dan kan hij misschien nog net zien wie er
allemaal zijn opwachting maakt in het Vlaamse Errerahuis. Machteloos toekijken
is vandaag inderdaad het enige wat het staatshoofd kan doen. Hij speelt enkel
nog een ceremoniële rol helemaal op het einde van de rit, wanneer de nieuwe
minister-president even bij hem langs gaat om een bijkomende eed af te leggen.
Maar dat is niet meer dan een formaliteit.

Dat de monarch veroordeeld is tot een figurantenrol is vandaag des te
opmerkelijk omdat de vorming van een Vlaamse regering onmiskenbaar
belangrijke gevolgen kan hebben voor de federale regering. En dan gaat het niet
enkel om de samenstelling van die federale regering, maar ook om het beleid
dat die regering zal kunnen voeren, en zelfs of die nog wel tot regeren in staat
zal zijn.

Er is ook nog iets anders intrigerends aan de hand met deze Vlaamse
regeringsvorming. Toen er in 2004 voor het eerst een Vlaamse regering moest
worden gevormd na aparte regionale verkiezingen was Yves Leterme aan zet.
Die opereerde echter veel meer in de luwte, vanuit een kamertje in het Vlaams
Parlement. Wat een verschil met Kris Peeters die vandaag met veel allures zijn
gasten verwelkomt en uitwuift op het bordes van zijn eigen paleis. Ook Leterme
ontving vertegenwoordigers van de administratie en van het middenveld bij het
begin van de formatie. Bij Peeters is die consultatieronde echter ruimer en
gebeurt ze met veel meer egards.

Het is mooi meegenomen dat Peeters daarmee wat tijd kan winnen. Maar
tegelijkertijd is het hem ongetwijfeld ook om het symbolische effect te doen.
Partijvoorzitters en andere gezagsdragers reden bij hem af en aan net zoals ze
dat na de federale verkiezingen bij de koning doen. De koning rondt zijn
consultatieronde normaal af met de benoeming van een informateur.
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En bij nader inzien doet de manier waarop Peeters vorige week glorieerde in het
statige Errerahuis ook wel een beetje denken aan de rol die informateur Didier
Reynders speelde na de verkiezingen van 2007. Reynders had toen eventjes
presidentiële allures, en net hetzelfde kan vandaag van Peeters worden gezegd.

Drie rollen tegelijkertijd
In feite speelt Peeters drie rollen tegelijkertijd: hij is koning, informateur én
formateur. Nochtans is er ook een ander scenario denkbaar. Vlak na de
verkiezingen heeft Peeters zijn ontslag ingediend als minister-president bij de
voorzitter van het Vlaams Parlement, net zoals de eerste minister dat na een
federale verkiezing doet bij de koning.

Dit wijst erop dat in het Vlaamse institutionele model de rol van staatshoofd
misschien eerder is weggelegd voor de parlementsvoorzitter. Je zou je
inderdaad kunnen voorstellen dat die voorzitter, net als de koning, eerst een
consultatieronde houdt en vervolgens een informateur of een formateur
aanduidt.

Het probleem is echter dat het hier de aftredende voorzitter van het Parlement
betreft, die daardoor ook niet de legitimiteit heeft om de spelverdeler te zijn bij
de regeringsvorming. Zo een systeem zou enkel kunnen werken wanneer het
nieuwe Vlaamse Parlement al meteen na de verkiezingen zou samenkomen en
een parlementsvoorzitter zou aanwijzen. Maar dat is om allerlei praktische
redenen niet evident.

Bovendien maakt het voorzitterschap deel uit van de prijzenpot die bij de
regeringsonderhandelingen wordt verdeeld. Het zou wat moeilijk zijn om eerst
een voorzitter te verkiezen, die eventjes de rol van staatshoofd te laten spelen
en die vervolgens dan weer de laan uit te sturen als het spel van de
regeringsvorming en de portefeuilleverdeling een andere voorzitter oplevert.

Natuurlijk zou het Vlaams Parlement best volledig autonoom, los van de
regeringsonderhandelingen, een voorzitter kiezen, desnoods iemand van de
oppositie. Maar dat vergt een graad van politieke volwassenheid die de
Vlaamse partijen vooralsnog niet hebben bereikt.

Zo komt het dat Kris Peeters vandaag een rol speelt die inderdaad het best kan
vergeleken worden met die van de president in een systeem als dat van de
Verenigde Staten. Aan de ene kant is hij het Vlaamse staatshoofd, de
symbolische vertegenwoordiger van de natie, die boven het partijgewoel staat
en zich informeert over de staat van het land. Maar tegelijkertijd is hij ook de
(toekomstige) regeringsleider die politieke knopen moet doorhakken en
partijdige keuzes moet maken. Het combineren van die twee tegenstrijdige
rollen is een moeilijke evenwichtsoefening. Maar tot nu slaagt Peeters daar
wonderwel in.

Ik heb wijlen Hugo Schiltz ooit horen uitleggen hoe hij er doelbewust op heeft
aangestuurd dat het Belgische staatshoofd geen enkele rol zou spelen bij de
Vlaamse regeringsvorming. En hij wist natuurlijk wel waarom. Vandaag versterkt
deze schijnbaar onschuldige regeling de dynamiek naar Vlaamse staatsvorming.
Koning Albert en premier Herman Van Rompuy kunnen enkel knarsetandend
toekijken hoe een door de kiezers geplebisciteerde president van Vlaanderen
aan de touwtjes trekt en daarmee ook het lot van België bepaalt.

Tijdens de campagne heeft Kris Peeters er een paar keer smalend over
gedaan, maar vandaag is ze (mede dankzij hem) wel een stukje realiteit : de
Republiek Vlaanderen.
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