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N I E T  A L L E E N  D E  F R A N STA L I G E N  L I G G E N  DWA R S
BART MADDENS gelooft niet meer dat CD&V, Open VLD en SP.A het echt meenden toen ze in het
parlement stemden voor de splitsing van BHV. Want als puntje bij paaltje komt, helpen ze zelf om die
splitsing te vertragen.

BART MADDENS
Wie? Politicoloog KU Leuven.
Wat? Als de Vlaamse partijen dat echt willen, is
BHV tegen de lente van 2011 gesplitst.
Waarom? De Franstalige vertragings- en blokke-
ringsmanoeuvres zijn minder effectief dan we
maar al te graag geloven.

Coup de théâtre dit weekend: CD&V, Open
VLD en SP.A willen niet langer meewerken aan
de splitsing van BHV langs parlementaire weg.
Dat lukt toch nooit, zeggen ze. Want dan be-
gint die eindeloze carrousel weer te draaien,
en zijn we vertrokken voor twee jaar en meer.
Maar dat is een drogreden. Want als de Vla-
mingen dat echt willen, kan de BHV-wet tegen
de lente van 2011 in het Staatsblad verschij-
nen.
Daartoe hoeven de Vlaamse partijen enkel de
draad op te pikken van 22 april. Toen beslisten
de Vlaamse partijen om het BHV-voorstel
stante pede goed te keuren in de Kamer. Noch-
tans was iedereen ervan uitgegaan dat het be-
langenconflict van het Duitstalige Parlement
nog liep tot minstens eind april. Maar Kamer-
voorzitter Patrick Dewael pakte uit met een ju-
ridische nota waaruit bleek dat de Kamer met-
een kon stemmen. Net zoals Vlaamse juristen
al eerder hadden geargumenteerd dat de par-
lementaire procedure kan worden hervat na
60 dagen in de plaats van 120 dagen (DS 15 ja-
nuari 2009). Als de Vlaamse politici in april
akkoord gingen met deze interpretatie, waar-
om zou dat nu niet meer het geval zijn? Dit be-
tekent dat de duurtijd van een rondje carrou-
sel alvast kan worden gehalveerd.

Ongrondwettig belangenconflict

Maar ook het aantal rondjes kan sterk worden
beperkt, namelijk tot twee. Het is grondwette-
lijk gezien allesbehalve koosjer dat de Fransta-
ligen via hun uiteenlopende parlementen aan
de lopende band belangenconflicten produce-
ren tegen één en hetzelfde wetsvoorstel. Ter-
wijl de Vlamingen dat maar één keer kunnen,
omdat ze maar één parlement hebben. Dat is
althans de visie van heel wat Vlaamse juristen.
Als we deze interpretatie volgen, moet de car-
rousel van de belangenconflicten maar één
rondje draaien. Want de Vlaamse kamerleden
kunnen een ongrondwettig belangenconflict
gewoonweg negeren.
Het tweede en laatste rondje is dat van de
alarmbelprocedure. Als de alarmbel wordt ge-
luid, dan heeft de regering dertig dagen de tijd
om een gemotiveerd advies te formuleren.
Daarna gaat de parlementaire procedure ge-
woon verder. Maar wat als er nog geen rege-
ring is, of de nieuwe regering valt? Dit bete-
kent dat de procedure voor onbepaalde tijd is
opgeschort, vinden de Franstaligen. Dat staat
echter niet met zoveel woorden in de grond-
wet. Ook hier is er dus ruimte voor een andere
interpretatie: na dertig dagen kunnen de Vla-

mingen simpelweg overgaan tot de stemming.
Allemaal goed en wel, maar uiteindelijk moet
de wet (na een ommetje in de Senaat) nog wor-
den bekrachtigd. En hier eindigt het feest
toch? De Franstalige ministers zullen die wet
immers nooit goedkeuren? Juist, maar dat
hoeft ook niet. Het bekrachtigen van een wet is
in een parlementair systeem niet meer dan een
apolitieke formaliteit, waarbij de uitvoerende
macht acte neemt van een door het soevereine
parlement goedgekeurde wet. Overigens zijn
de ministers die de BHV-wet normaal gezien
moeten tekenen (de minister van Binnenland-
se Zaken en die van Justitie) momenteel twee
Vlamingen. Als dat zo blijft, dan zal geen enke-
le Franstalige zijn handen aan de wet vuil hoe-

ven te maken.
Zijn al deze Vlaamse interpretaties dan niet
betwistbaar vanuit juridisch oogpunt? Na-
tuurlijk wel. Maar dat zijn de Franstalige inter-
pretaties evenzeer. Alleen zijn het de voorbije
jaren altijd de Franstaligen geweest die hun vi-
sie hebben kunnen doorduwen. Dit illustreert
mooi wat filosoof Peter De Graeve onlangs
schreef: de Franstaligen gedragen zich als de
eigenaars van het Belgische huis en leggen
hun regels op aan de Vlaamse huurders. ‘La
Belgique nous appartient’, weet u wel.

Op de knieën

Maar er is ook een andere kant aan het ver-
haal. Niets belet de Vlaamse meerderheid om
het Belgische huis in bezit te nemen. Niets be-
let hen om voortaan een eigen interpretatie
van de regels te volgen, zoals ze dat op 22 april
eventjes hebben willen doen. In werkelijkheid
zijn de Vlaamse politici wat blij dat de Fransta-
ligen de Grondwet op zo een manier interpre-
teren dat de procedure eindeloos kan worden
gerekt. Sterker nog: in 2008 waren het de Vla-
mingen zelf die de Franstaligen op hun twee
knieën hebben gesmeekt om een nieuw en on-
grondwettig belangenconflict te starten. ‘Hou
mij tegen of ik doe een ongeluk’, was toen de
boodschap.
Moraal van het verhaal: de Vlaamse politici
moeten niet te veel foeteren op die eindeloze
BHV-carrousel. Want zij hebben die zelf draai-
end gehouden.

Wie wil BHV 
wél splitsen?

CD&V’er Eric Van Rompuy liet er op de Gordel van 2004 geen twijfel over bestaan: splits BHV nú. © ip

De voorbije jaren
zijn het altijd
de Franstaligen
geweest die 
hun visie hebben
doorgeduwd

‘De leeftijd waarop
mensen zich nog
wel met de jeugd
associëren, maar 
de jeugd niet meer
met hen.’

Schrijver ARNON GRUNBERG
wordt binnenkort veertig 
(in Hollands Diep)
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Een Europese klimaatlobbygroep maakte eerder
deze week groot misbaar over Europese bedrijven
die financiële steun gegeven hebben aan Ameri-
kaanse klimaatsceptische politici. Het lijkt wel
omkoping. Toch is het dat niet: bedrijven mogen
in de Verenigde Staten evenmin als in België geld
storten voor verkiezingscampagnes, maar hun
werknemers mogen dat wel doen. Dat gebeurt via
een political action committee (pac) dat niet al-
leen is opgericht binnen de bedrijfsmuren, maar
zelfs de vlag van de werkgever voert (DS 26 okto-
ber). De trekkers van dergelijke fundraisings on-
der het bedrijfspersoneel zijn meestal kader- of
zelfs directieleden, wat gevaar voor beïnvloeding
doet vermoeden, maar in principe mag elke werk-
nemer afzonderlijk vrij kiezen welke politicus hij
steunt.

Europese ogen

Bart Kerremans, hoogleraar Amerikaanse poli-
tiek aan de KU Leuven, erkent dat het in Europese
ogen een nogal bevreemdende gang van zaken is.
Maar hij wijst erop dat het in de VS een ingebur-
gerde praktijk is om als individu geld te geven aan
een politicus. Het zit bij wijze van spreken in de
genen van de Amerikanen. Volgens Kerremans
wordt een politicus geld toestoppen er ook hele-
maal niet gezien als een poging tot omkoping. De
Amerikanen zijn zelfs doordrongen van het idee
dat financiële giften aan politici helpen het recht
op vrije meningsuiting te waarborgen. 
Kerremans voegt er wel onmiddellijk aan toe dat
deze financiering — door scha en schande geleerd
— almaar strenger wordt gereglementeerd. Zo
moeten pacs sinds kort om het kwartaal al hun
inkomsten en uitgaven aangeven. Ook wordt er
bij de bedrijven nauwlettend op toegezien dat de
fondsenwerving niet neerkomt op het louter
doorsluizen van centen uit de bedrijfkas, want
dat is onwettelijk. In 2008 nog haastte de cam-
pagneploeg van de huidige minister van Buiten-
landse Zaken, Hillary Clinton, zich om een deel
van het binnengekomen geld terug te sturen naar
de afzenders. Dat gebeurde na de ontdekking dat
iemand via een hele rist fictieve namen geld had
gestort. ‘Had Clinton dat niet gedaan, dan had ze
zich mee blootgesteld aan strafrechtelijke vervol-
ging’, stelt Kerremans.

Niet elke gift 
is omkoping 

WA A R O M W E R K N E M E R S  I N  D E  VS
G E L D  M O G E N  G EV E N  A A N  P O L I T I C I

PAS CA L  S E RT Y N
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● Elke Amerikaanse burger mag tot
5.000 dollar per jaar schenken 

● Almaar strengere wetten om uitwassen
tegen te gaan

De Leuvens hoogleraar wijst er overigens op dat
niet enkel bedrijfspersoneel via pacs geld toestopt
aan politici, maar dat ook vakbondsleden hun gif-
ten op die manier bundelen per vakbond. In de top-
tien van de grootste schenkers staan zelfs meer
vakbonden dan bedrijven. Twee bedrijven: Honey-
well (eerste) en AT&T (tweede), tegenover drie
vakbonden: de elektriciteitsvakbond (derde), de
ambtenarenvakbond (negende) en de Teamsters-
transportvakbond (tiende).

Achterpoortjes

Over de wettelijke reglementering van deze finan-
ciële steun aan Amerikaanse gekozenen of kandi-
daat-parlementsleden is al sinds de jaren zeventig
een kat-en-muisspel aan de gang tussen de wetge-
ver en degenen die via achterpoortjes toch hun
best doen om politici te beïnvloeden.
Eén van de eerste en belangrijkste ingrepen was in
de jaren zeventig het beperken van de maximum-
bedragen die een Amerikaanse burger jaarlijks
kan schenken. Om te vermijden dat enkele super-
rijken via genereuze stortingen wél kunnen gaan
wegen op de handel en wandel van politici, kan een
Amerikaanse burger vandaag jaarlijks maximaal
twee keer 2.400 dollar rechtstreeks in de verkie-
zingskas van een politicus storten. Wie opteert
voor een storting via de pac in zijn bedrijf of van
zijn vakbond of beroepsorganisatie mag met 5.000
dollar per jaar iets meer schenken.

Een van de recentste aanpassingen (in 2007) was
dat de overheid paal en perk probeerde te stellen
aan voordelen in natura zoals etentjes, en vlieg-
tuigtickets voor politici. Begin dit jaar werd lobby-
ist Jack Abramoff voor dat soort praktijken veroor-
deeld tot een gevangenisstraf van bijna zes jaar.
Etentjes en vakantietrips waren voor Abramoff
vaste prik om politici te beïnvloeden.

Pascal Sertyn is redacteur economie.
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‘Ze doet me denken aan een muis die halfdood is
geslagen en nu in een hoekje ligt te creperen.’

Volgens psychiater LIEVE DAMS gaat het niet goed met Els Clottemans (in Humo)

Nee, daar hadden ze bij The Financial Times niet
van terug. Vorige week gingen ze in Rouen eens kij-
ken naar het gespuis dat, blind voor elke economi-
sche realiteit, maar blijft staken tegen de pensioen-
plannen van de Franse president Sarkozy.
En waarop werden ze daar getrakteerd? Op opposi-
tiepraat? Holle, halfverteerde ideologietjes? Bralle-
rige slogans van slecht geschoren oproerkraaiers?
Nee, meneer, op een uitspraak van de zeventiende-
eeuwse filosoof Spinoza.
Oké, dachten ze bij de FT, dat is de Franse aard, zo
zijn ze daar. Altijd een filosofietje klaar, nooit te be-

roerd voor een woord te veel of te groot, want ze tonen graag dat
ze niet van de straat zijn. Dat is nog eens wat anders dan Latijn-
se spreukjes opdiepen.
Maar is Spinoza wel terug te brengen tot lokaal folklorisme, zo-
als de zakenkrant liet uitschijnen? Misschien miste ze zo wel de
essentie. Het is natuurlijk mogelijk dat het citaat slechts diende
als opsmuk van een conservatisme dat alleen uit is op het be-
houd van sociale privilegies. Maar het kan ook een teken zijn
van het besef dat er iets groters, iets belangrijkers op het spel
staat, ja, iets van filosofische aard.
De geïnterviewde staker herinnerde eraan dat voor Spinoza de
vreugde een bron van kracht is. Voor hem verklaarde de vreug-
devolle opwinding daar op de barricade in Rouen waarom hij
en de zijnen zo hardnekkig volharden in hun staking.
Het ging niet louter om protest tegen een procentje meer of
minder. Staken was in zekere zin een bevestiging van een enga-
gement, waardoor de acties ook zoveel enthousiasme uitlokten:
vanwege de inzet ervan, het collectieve belang.

In de politieke cultuur die Frankrijk aan zijn geschiedenis heeft
overgehouden, ligt dat collectieve belang verankerd in een
sterk burgerschap. En dat is dan weer sterk verweven met de
staat, of liever met la république, die tot in het kleinste dorp via
de mairie centraal aanwezig is.
De relatie van de Fransman tot zijn staat is veel directer, inten-
ser en vooral positiever dan in veel andere landen. En die wordt
nu op de proef gesteld, want wat Sarkozy in de zin heeft, zo
suggereren de actievoerders, druist daartegen in.
Als zoveel Fransen zich met zoveel instemming bij de bevolking
laten mobiliseren voor stakingen, blokkades en betogingen,
heeft dat dus niet alleen met sociaal conservatisme te maken.
Er spreekt vooral een intens gevoel van woede en ontgooche-
ling uit. Ze voelen zich in de steek gelaten door de staat, waarin
ze ooit zoveel vertrouwen hadden.
Maakt dit vertrouwen in de staat hen blind voor bijvoorbeeld
de demografische veranderingen die het pensioenstelsel onbe-
taalbaar maken? Het kan. Maar dat is slechts een detail. Dat
detail past in een breder stramien, waarin de klassieke sociaal-
democratische welvaartsstaat ophoudt de sociale zekerheid te
garanderen. Met argumenten als vrije keuze, efficiëntie en res-
ponsabilisering, verschuift de door de staat gegarandeerde ze-
kerheid naar het risico van de vrije markt.
Dat heeft Frankrijk gemeen met onder andere Groot-Brittannië
en Nederland, waar de nieuwe regeringen het staatsapparaat
nog veel drastischer willen kortwieken. Maar zij ondervinden
daarvoor, voorlopig toch, veel minder tegenstand bij hun bevol-
king. Want daar staat de politieke cultuur veel meer gereser-
veerd tegenover de staat. Een staat waar je toch niet veel van
verwacht, kun je moeilijk ontgoochelen.
Maar er is wel een ironie. Londen en Den Haag halen de hakbijl
boven om begrotingstekorten weg te werken, die ontstonden
door de kosten die de staat moest maken om de bankencrisis te
betalen. Maar die crisis was net het gevolg van te veel vrijheid
en deregulering, niet van te weinig ontstaatsing. Zo maakt het
falen van het neoliberalisme de weg vrij voor nog meer anti-
staats neoliberalisme.
Het draagt zijn ideologie uit in een eenheidsdenken dat hele-
maal niet meer als een ideologie (en dus als een optie), maar
haast als een onwrikbare natuurwet wordt ervaren. Het ver-
kondigt zijn pensée unique als een religie, waarin geen plaats
meer is voor de sociaaldemocratische staat van het Rijnland-
model. Dus kleedt het neoliberalisme die staat steeds verder uit
door collectieve goederen en openbare diensten uit de collecti-
viteit te halen en naar de privésector te versluizen.
Vertellen de Franse stakers dan ketterijen? Vast wel. Maar kom,
nog een Spinoza’tje om het af te leren: je kunt niet over filosofie
spreken zonder de gevestigde religie te verstoren.

SPINOZA OP
DE BARRICADE
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