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Loodgieter zonder gereedschap 
 

GEEN VLAAMSE STOK ACHTER DE DEUR 
 
Ook  BART MADDENS ziet het somber in. Een communautaire 'package deal' lijkt 
onmogelijk. 
 

Vlaamse onderhandelingspositie is zwakker dan ooit 
 

Eind januari 1988 vroeg Jean-Luc Dehaene aan de koning honderd dagen om het probleem-Happart 
op te lossen. Uiteindelijk heeft hij 106 dagen nodig gehad om deze mission impossible tot een goed 
einde te brengen. Vandaag krijgt Dehaene welgeteld 125 dagen de tijd om een oplossing te vinden 
voor BHV, want het is blijkbaar de bedoeling dat hij zijn taak vóór einde maart afrondt. Maar Dehaene 
zal snel ondervinden dat zijn bewegingsvrijheid vandaag oneindig veel beperkter is dan in het voorjaar 
van 1988. 
 

Twintig jaar geleden is hij in zijn opdracht geslaagd door de vis te verdrinken in een omvattend 
communautair akkoord. Wat het symbooldossier-Happart betreft hebben de Vlamingen hun slag toen 
grotendeels thuis gehaald. Maar daarvoor hebben ze wel een prijs betaald op een heel ander vlak: 
Brussel werd een volwaardig derde gewest. Daar stond dan weer tegenover dat het onderwijs 
helemaal werd overgeheveld naar de gemeenschappen, een oude Vlaamse eis. En dat was op zijn 
beurt gekoppeld aan een complexe financieringsregeling, met als glijmiddel voor de Franstaligen een 
lange overgangsperiode van tien jaar. En zo kunnen we nog wel een eind doorgaan. Het resultaat was 
een staatshervorming die zo ingrijpend was dat het afvoeren van Happart als burgemeester 
uiteindelijk maar een onbeduidend detail leek. Net zoals de splitsing van BHV in het Egmontpact van 
1977 niet meer was dan een voetnoot. 
 

De kans dat Dehaene het probleem dit keer kan oplossen via een brede communautaire package deal 
is echter klein tot onbestaande. Om te beginnen is het gemakkelijker om zo een akkoord te bereiken 
als de onderhandelingen (net zoals in 1977 en 1988) gekoppeld zijn aan de regeringsvorming. Dan 
staan de politici onder druk om binnen een redelijke termijn een regering op de been te brengen. 
Bovendien kan men er dan meteen voor zorgen dat die regering over een voldoende meerderheid 
beschikt om het communautaire akkoord door het parlement te loodsen. 
 

Dat laatste is vandaag natuurlijk de grootste hinderpaal voor Dehaene. De onderhandelingen worden 
gevoerd tussen regeringspartijen die noch over een tweederdemeerderheid beschikken, noch over een 
meerderheid in de Nederlandse taalgroep. Open VLD en CD&V hebben slechts 41 van de 88 Vlaamse 
zetels. Die twee partijen hebben de steun van een schamele 37,8procent van het Vlaamse electoraat 
(rekening houdend met de meest recente verkiezingen van juni). Dit is nauwelijks meer dan een 
derde. Zo'n minderheidsregering beschikt gewoonweg niet over de nodige legitimiteit om een 
communautair compromis te sluiten, met de onvermijdelijke Vlaamse toegevingen. En die toegevingen 
zullen des te zwaarder uitvallen nu de Vlaamse onderhandelingspositie zwakker is dan ooit. Want 
sinds Marianne Thyssen heeft aangekondigd dat CD&V het Vlaamse splitsingsvoorstel niet langer 
'eenzijdig' wil goedkeuren, zijn de Vlamingen ook die stok achter de deur kwijt. 
 

Maar goed, mochten CD&V en Open VLD toch de kamikazetoer willen opgaan en beginnen te 
onderhandelen over BHV, dan zullen ze meteen op een ander probleem botsen. Aangezien de 
regeringspartijen niet genoeg zetels hebben om de bijzondere wetten of de grondwet te wijzigen 
zullen ze de hulp moeten inroepen van de oppositie. Maar je kunt je moeilijk voorstellen dat de SP.A 
of Groen! deze krakkemikkige regering zullen willen depanneren door mee de schouders te zetten 
onder een omstreden compromis. Het is juist dat de SP.A en Groen! bereid waren en zijn om de 
meerderheid te leveren voor het communautaire akkoord van 25 februari 2008. Maar dat was een 
even onbenullig als onschuldig akkoord, waarbij een aantal minuscule bevoegdheden werden 
overgeheveld naar de deelgebieden in ruil voor een beperkte herfinanciering van Brussel. Een 
compromis over BHV is natuurlijk wel ander bier, en bovendien werpen de verkiezingen van 2011 (of 
vroeger?) stilaan hun schaduw vooruit. Waarom zouden de oppositiepartijen zich nu verbranden aan 
verregaande Vlaamse toegevingen? 
 

Op die manier wordt de bewegingsruimte van Dehaene wel heel erg klein. Als het probleem enkel met 
een gewone meerderheid geregeld kan worden, dan is de koppeling ervan aan een 
(mini)staatshervorming alvast geen optie meer. Maar ook voor de meeste eisen die de Franstaligen 
stellen in ruil voor de splitsing is een bijzondere meerderheid vereist. Een uitbreiding van Brussel, 
extraterritoriale bevoegdheden voor de Franse Gemeenschap in de rand, de nationale kieskring, een 



uitbreiding van de faciliteiten: niets daarvan kan met een gewone meerderheid worden geklaard. En 
wie zou denken in de richting van de benoeming van de drie burgemeesters of de intrekking van de 
omzendbrief-Peeters botst natuurlijk meteen op het 'nee' van de N-VA in de Vlaamse regering. 
 

De conclusie is dus duidelijk. Als Dehaene er niet in slaagt om de SP.A of Groen! mee in het 
onverkwikkelijke communautaire bad te trekken, dan is het meeste gereedschap in zijn loodgieterkist 
onbruikbaar. Met regelingen waarvoor enkel een gewone meerderheid is vereist, zal hij niet ver 
komen. Dan is de enige oplossing inderdaad een noodwet, waarmee het probleem over de volgende 
federale verkiezingen wordt getild. Maar (zoals Peter De Roover gisteren terecht argumenteerde in 
deze krant) ook het goedkeuren van een noodwet betekent dat er een politieke keuze moet worden 
gemaakt: je kunt voor één keer terugkeren naar de oude kiesarrondissementen, maar je kunt 
evengoed voor één keer BHV splitsen. En de kans is groot dat de 'voorlopige' regeling van vandaag de 
definitieve regeling van morgen wordt. 
 

Of het zou moeten zijn dat er voortaan voor elke verkiezing een nieuwe noodwet komt. In het land 
van de institutionele bricolage mogen we van niets meer schrikken. En nu het probleem is 
toevertrouwd aan een loodgieter zonder gereedschap, kunnen we ons jammer genoeg aan het ergste 
verwachten. 
 

BART MADDENS 
 

Wie?  Politoloog aan de K.U.Leuven. 
 

Wat?  Bewegingsruimte van Dehaene is erg klein. 
 

Waarom?  SP.A en Groen! moeten wellicht mee in het communautaire bad. 
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