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Sire, geef me 500 dagen 
 

LOODGIETER WORDT KOELTECHNICUS 
 
De regering Leterme-II heeft de eed afgelegd. Jean-Luc Dehaene werkt intussen verder 
aan een oplossing voor de institutionele problemen. 'De vraag blijft echter of we over zes 
maanden veel verder zullen staan', schrijft  MARC HOOGHE . Kunnen we BHV niet beter 
uitstellen tot na 2011? 
 

De enige manier om de impasse te omzeilen is het goedkeuren van een tijdelijke wet, voor de 
verkiezingen van 2011 
 

De Belgische politiek gedraagt zich zo langzamerhand als een slechte student: door dwangmatig 
uitstelgedrag loopt men voortdurend tegen nieuwe deadlines aan, en uiteindelijk gebeurt er 
helemaal niets. Nu wordt een oplossing beloofd tegen 4 april 2010 en rekent men op de uitgebreide 
ervaring en het dito adressenboekje van Jean-Luc Dehaene om die klus te klaren. Maar wie wat 
verder achterom kijkt, kan de déjà vu niet onderdrukken. Het is nu net iets meer dan een jaar 
geleden dat de fameuze dialoog van gemeenschap tot gemeenschap met het nodige tromgeroffel 
werd opgestart, om nauwelijks vier maanden later een stille dood te sterven. Eerder, in januari 
2008, was er het Octopusoverleg, dat echter al evenmin concrete resultaten heeft opgeleverd. Als 
Dehaene last zou hebben van persoonlijke ijdelheid, dan zou het hem ongetwijfeld plezier doen te 
beseffen dat hij op zijn eentje een hele buslading wijzen en andere oudere staatslieden kan 
vervangen. Maar voor de rest doet men nu net hetzelfde als in januari en oktober 2008: juist 
omdat er geen akkoord mogelijk is, wordt de staatshervorming verwezen naar een apart comité, 
zodat de regering tenminste verder kan regeren. 
 

Het enige nieuwe is dus dat de 'commissie van wijzen' dit keer bestaat uit welgeteld één persoon, 
maar voor de rest doet de Wetstraat een beroep op een vertrouwd scenario om de hete aardappel 
verder door te schuiven. Dat uitstelgedrag begon al onmiddellijk na het arrest van (toen nog) het 
Arbitragehof in mei 2003, en het enige lichtpuntje is dat de processie van Echternach binnenkort 
wel gedwongen wordt om te stoppen. De nieuwe deadline van Pasen is strategisch bijzonder goed 
gekozen. Na april is het al te laat om ons land nog in ongewisse avonturen te storten: op 1 juli 
moeten we klaar staan om het roer van de Europese Unie over te nemen. Zeker nu de Europese 
Raad zal worden voorgezeten door een landgenoot, is het ondenkbaar dat te laten mislukken. In de 
jaren negentig van de vorige eeuw zorgde Dehaene voor een sanering van de Belgische begroting, 
met als ultiem argument dat we anders de aansluiting bij de Eurozone zouden missen. Nu is de 
Europese Unie opnieuw de beste bondgenoot van Dehaene: omwille van het voorzitterschap kan de 
Belgische politiek zich geen heruitgave van het rampscenario uit 2007 permitteren. Gelet op onze 
internationale positie is het totaal onverantwoord om nog aan te sturen op een confrontatie over 
BHV. Vanaf 1 januari 2011 zit onze Europese beurt er weer op, en daarna mag de regering rustig 
vallen, zonder dat er in Europa een haan zal naar kraaien. 
 

Uiteraard heeft Jean-Luc Dehaene een enorme ervaring en onderhandelingscapaciteit. Toch is de 
vraag of hij veel meer zal kunnen doen dan het dossier van BHV in de koelkast te stoppen. De 
afgelopen zes jaar heeft de Vlaamse publieke opinie stelselmatig verkeerde informatie opgelepeld 
gekregen over de draagwijdte van het arrest van 26 mei 2003. De bocht naar het aanvaarden van 
een onderhandelde en evenwichtige oplossing lijkt nu wel ingezet, en zelfs de nieuwe premier had 
het in zijn regeringsverklaring over de noodzaak van een 'evenwichtige oplossing'. Toch zal het 
moeilijk blijven dat aanvaardingsproces op enkele maanden tijd tot een goed einde te brengen 
zonder al te groot gezichtsverlies. 
 

Bovendien is het verkeerd om BHV nu vooraan op de agenda te plaatsen, en zo te isoleren van de 
overige communautaire knelpunten. De pacificatie van de communautaire tegenstellingen werkt in 
ons land altijd het best als je tot grote akkoorden kunt komen, waarin alle partijen wel hun gading 
kunnen vinden. 'De vis verdrinken', zoals men dat in het Wetstraatjargon pleegt te noemen is in 
België een vertrouwd en succesvol recept gebleken. De timing die is opgelegd door het 
Grondwettelijk Hof doorkruist die strategie. De enige manier om die impasse te omzeilen is het 
goedkeuren van een tijdelijke wet, die ervoor kan zorgen dat de verkiezingen van 2011 op een 
ordentelijke en wettelijke manier verlopen. Na 2011 ontstaat dan de nodige ruimte om een globale 
oplossing uit te werken, waarbij het BHV-egeltje tot zijn echte proporties kan worden herleid, 
namelijk een relatief klein technisch detail in de federale architectuur van ons land. De verdere 
staatshervorming komt er dan na 2011, en de periode 2007-2011 kan wat dat betreft beschouwd 
worden als een verloren tijdperk. De electorale belofte van vijf minuten politieke moed zal dan 
hebben geleid tot vier jaar politieke impasse. 
 



Houden de meerderheidspartijen, en vooral dan de CD&V, rekening met een dergelijk scenario? 
Het valt in elk geval op dat CD&V bijzonder dubbelzinnige boodschappen over zijn nieuwe premier 
de wereld instuurt. Christendemocratische toppolitici prijzen nu Dehaene en Van Rompuy de hemel 
in, maar ze houden de lippen stijf op elkaar als het gaat over de talenten van Yves Leterme. Dat ze 
toch de belangrijkste politieke functie van dit land aan Leterme geven, levert dan ook een 
merkwaardige contradictie op. Het is in de politieke geschiedenis van België nog nooit gebeurd dat 
een premier op deze manier met een schoonvader wordt opgezadeld en onder curatele geplaatst. 
Heeft de CD&V nog wel voldoende vertrouwen in zijn eigen premier, of denkt de partij nu alleen 
maar aan een manier om zich zo goed mogelijk te positioneren voor de verkiezingen van 2011? 
Een duidelijk standpunt zou veel zaken ophelderen, en meer dan ooit is hierbij de aanbeveling uit 
de Bergrede van toepassing: 'Maar uw ja moet ja zijn en uw neen, neen; en wat daar nog bij komt 
is uit den boze' (Mt. 5,37). Een duidelijk antwoord kan ervoor zorgen dat de regering Leterme-II 
zich kan bezighouden met de echte problemen van dit land, en het zijn heus niet alleen de 
arbeiders van Opel-Antwerpen die daarvoor vragende partij zijn. 
 

MARC HOOGHE 
 

Wie?  Hoogleraar politieke wetenschappen (KU Leuven). 
 

Wat?  Laten we een definitieve oplossing voor BHV maar uitstellen tot na 2011. 
 

Waarom?  Het 'window of opportunity' is nu wel voorbij. 
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