
  
23-10-2009, p.6  
Antwerpen, Limburg, Nationaal, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant/Brussel, West-Vlaanderen 
 

'Wat er niet is, kun je niet laten verrotten' 
 
INTERVIEW BART MADDENS, POLITICOLOOG KU LEUVEN 'Het worstcasescenario voor 
een staatshervorming is dat er nu weer wat wordt gebricoleerd aan die gammele 
Belgische staat en dat er voort wordt gebouwd op kaduke fundamenten.' 
 

Een krakkemikkig compromis draagt de kiem in zich van een nieuwe communautaire crisis 
 

Voor de Franstalige media is de doctrine van deze Vlaams-nationalistische politicoloog zo 
extremistisch als de pest. Zelf beschouwt Maddens zijn 'doctrine' helemaal niet als extreem, 
veeleer als 'het gevolg van een geleidelijke, logische evolutie'. 
 

'De Vlamingen zitten voor de staatshervorming in een zeer moeilijke onderhandelingspositie. Ze 
vragen zelf zeer veel en de Franstaligen vragen niets. Dat maakt het de Franstaligen mogelijk om 
de prijs voor elke toegeving onredelijk hoog op te drijven. Daarom zeg ik: in plaats van eindeloos 
te onderhandelen in een onmogelijke positie, is het beter om te wachten tot de andere kant wel 
vragende partij wordt. Tot ze zelf gaan vragen om een staatshervorming, omdat ze een nieuwe 
financiering nodig hebben. Er moet een sense of urgency zijn bij de Franstaligen. Anders heeft het 
geen zin en kunnen we beter wachten.' 
 

Moet Herman Van Rompuy dan, volgens u, nu níét gaan onderhandelen over de staatshervorming 
en de splitsing van het kiesarrondissement B-H-V? 
 

'Er ligt een wettelijke oplossing klaar voor B-H-V: het wetsvoorstel van de Vlaamse partijen in de 
Kamer. Dat is helemaal in overeenstemming met de grondwet, heeft het fiat van de Raad van 
State en doet geen afbreuk aan het passieve of actieve kiesrecht van de Franstaligen. Dat 
wetsvoorstel nu snel goedkeuren noem ik zelfs "Belgische verantwoordelijkheidszin". Het is 
hoogdringend. Anders zijn legale verkiezingen niet mogelijk en zitten we in een regimecrisis.' 
 

Als de Kamer dat wetsvoorstel goedkeurt, dan valt de federale regering toch en is er nog altijd 
geen splitsing? 
 

'Dat is dan de verantwoordelijkheid van de Franstaligen. Zij zullen dan moeten kiezen en afwegen 
hoe belangrijk die kwestie voor hen is. Zijn zij werkelijk bereid om naar een regimecrisis te gaan 
om enkele tienduizenden Franstalige villabewoners van de Rand?' 
 

'Als ze dat zouden doen voor de splitsing van de Sociale Zekerheid, dan zou ik dat nog legitiem 
vinden. In dat dossier begrijp ik dat de Franstalige politici de belangen van de Franstaligen 
verdedigen en daarom tegen zijn. Maar bij de splitsing van het kiesarrondissement lijden zij geen 
schade.' 
 

Veel Franstalige politici zien de splitsing van het kiesarrondissement als een voorafspiegeling van 
de splitsing van het land. 
 

'Het gekke is dat ze met die halsstarrige houding juist die splitsing dichterbij zullen brengen. Als 
het wetsvoorstel wordt goedgekeurd in het parlement, zal de regering dan weigeren om een wet 
uit te voeren van de wetgevende macht? Dan stevenen we af op een systeem zoals in de Verenigde 
Staten, waar de president een vetorecht heeft tegen de wetgevende macht. Is dat wat de 
Franstaligen willen?' 
 

'Inzake B-H-V zou Van Rompuy weleens uit zijn hoed kunnen toveren dat we dan maar beter 
kunnen terugkeren naar de vroegere kiesarrondissementen (de kieskringen die golden voordat de 
provinciale kieskringen werden ingevoerd. Door die weer te gebruiken, zouden de verkiezingen 
weer grondwettelijk zijn, red.) Ik vind dat een capitulatie. Want dan begeven de Vlamingen zich op 
een hellend vlak.' 
 

U hebt kritiek op CD&V omdat die uiteindelijk wel in een federale regering is gestapt zonder 
staatshervorming. En de crisis dan? 
 

'CD&V heeft zijn bocht al in december 2007 gemaakt. Toen was er van een financiële crisis geen 
sprake. Die is pas uitgebroken in september 2008. Men gebruikt dat argument oneigenlijk.' 
 

Maar geldt het argument dan niet dat u, als u het federale niveau laat verrotten, ook in het vlees 
van de Vlamingen snijdt? Moet er geen economisch relancebeleid worden gevoerd? 
 

'Dat is een zeer absurd argument. De Vlaamse politici, van alle partijen, hebben altijd gezegd dat 
er een staatshervorming nodig is om een efficiënt economisch beleid te kunnen voeren. Nu kan er 
geen krachtig economisch herstelbeleid gevoerd worden, kijk maar naar de federale regering. Iets 
wat er niet is, kun je ook niet laten verrotten. Ik pleit niet voor verrotting om de verrotting, maar 
voor een grote staatshervorming die een economisch beleid weer mogelijk maakt.' 
 



Wat is erop tegen om de staatshervorming stap per stap te doen? 
 

'Een nieuw krakkemikkig compromis draagt de kiem in zich van een nieuwe communautaire crisis. 
Dat is uitzichtloos. Ik stel een eindpunt voor: Vlaanderen en Wallonië worden soevereine staten, 
aparte lidstaten van de Europese Unie, die tegelijkertijd als confederale staten Brussel gezamenlijk 
beheren.' 
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