
Sinds de federale verkiezingen van juni 2007 sukkelt 
België van de ene politieke crisis in de andere. Ook de ver-
vroegde verkiezingen van 2010 brachten wat dat betreft 
weinig soelaas. Toch merkt de modale Belg niet zo veel van 
al dat aanslepende politieke getouwtrek: de economie en de 
begroting doen het relatief goed, terwijl op het internatio-
nale en Europese vlak België net zo goed zijn rol speelt als 
tevoren. De Belgische politieke elite blijkt in staat tot heel 
veel pragmatisme als het over de begroting of de Europese 
Unie gaat.

Het Koninkrijk België is de afgelopen decennia gron-
dig hervormd. Tot 1970 was België nog een unitai-
re staat, waarbij het politiek gezag werd uitgeoefend 
door één nationale regering. Opeenvolgende staats-
hervormingen hebben het land sindsdien omgevormd 
tot een volwaardige federatie, waarbij de deelstaten 
verantwoordelijk zijn voor een steeds groter pakket 
bevoegdheden. Onderwijs, cultuur, leefmilieu, infra-
structuur en welzijn behoren nu zo goed als volledig 
tot de bevoegdheid van de deelstaten. De regio’s zijn 
ook bevoegd voor het buitenlands beleid dat verband 
houdt met hun bevoegdheden, en ze kunnen hierover 
verdragen afsluiten met andere landen.

Van de ene crisis naar de andere
De vorming van de federale structuur is een proces 
met veel horten en stoten geweest; over elke grond-
wetshervorming is langdurig gebakkeleid. Ook in de 
jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw kende 
België een aantal langdurige regeringscrises, die steeds 
weer uitmondden in een nieuw groot compromis. Die 
opeenvolgende staatshervormingen gingen telkens 
dezelfde richting uit: elke keer werden bevoegdheden 
overgeheveld van het federale niveau naar het niveau 
van de deelstaten. Het federale niveau houdt zich nu 
nog vooral bezig met justitie, binnen- en buitenlandse 
zaken, defensie en sociale zekerheid. En ook, en voor-
al, met het beheer van de nationale schuld, die intussen 
weer is opgelopen tot bijna 100 procent van het natio-
naal inkomen (ter vergelijking: in Nederland bedraagt 
de schuld 63 procent van het nationaal inkomen). Die 
precaire financiële situatie zorgt ervoor dat er niet zo-
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veel meer weg te halen valt vanuit het federale niveau: 
de Belgische regering zal het komende decennium 
vooral moeten bezuinigen om tegemoet te komen aan 
de Europese begrotingsnormen.

De twee regeringen onder leiding van Guy 
Verhofstadt (1999-2007) probeerden het thema van 
de staatshervorming zoveel mogelijk weg te houden 
van de politieke agenda, omdat Verhofstadt goed 
doorhad dat er geen snelle successen meer geboekt 
konden worden, en omdat hij de aandacht wilde rich-
ten op andere politieke prioriteiten. Die strategie 
keerde echter als een boemerang terug in het gezicht 
van de Belgische politieke elite. In 2007 boekten de 
Vlaamse christen-democraten van Yves Leterme een 
grote verkiezingsoverwinning, met als belangrijkste eis 
een grondige hervorming van de Belgische staat. Zoals 
bekend slaagde Leterme er echter niet in die verkie-
zingsbelofte ook uit te voeren, en bij de verkiezingen 
van 2010 volgde een verdere radicalisering. De Nieuwe 
Vlaamse Alliantie (N-VA), die in haar programma 
schrijft dat ze het einde van België wil, haalde in 
het Vlaams Gewest 28% van de stemmen. Sindsdien 
blijven de onderhandelingen aanslepen. De Vlaamse 
partijen willen nog meer autonomie voor de deelsta-
ten (onder meer inzake arbeid en sociale zekerheid), 
terwijl de Franstalige partijen daar veel minder ver in 
willen gaan. En er is vooral grote verdeeldheid over 
de vraag wie dat allemaal gaat betalen: de Vlaamse 
partijen schermen steeds opnieuw met het argument 
dat de deelstaten meer financiële verantwoordelijkheid 
moeten krijgen, en dus moeten leren hun eigen boon-
tjes te doppen.

Nu is België wat dat betreft geen uitzondering. In 
vrijwel alle andere federale staten bestaan er financiële 
regelingen waardoor de rijke deelgebieden geld afdra-
gen naar de armere deelstaten. Ook in Duitsland zie je 
dat rijke deelstaten als Beieren of Hessen wel eens mor-
ren over het geld dat zij moeten afdragen aan de arme-
re Länder in het noorden en het oosten van het land. 
Maar toch worden de principes van de Finanzausgleich 
in Duitsland niet echt betwist. In België is dat anders, 
omdat er maar twee grotere spelers zijn: het rijkere 
Vlaams Gewest en het armere Waals Gewest. Een 
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aantal Vlaamse partijen gaat uit van het standpunt 
dat elke euro die Vlaanderen afdraagt, verdwijnt in de 
zakken van het armlastige Wallonië (Brussel neemt 
ook deel aan de transfermechanismen, maar die be-
dragen zijn veel beperkter). De scheidslijn tussen arm 
en rijk valt dus samen met de taalgrens, en binnen de 
Belgische politieke elite hebben Nederlandstalige en 
Franstalige politici ook steeds minder met elkaar ge-
meen. Het bereiken van een compromis wordt in die 
omstandigheden bijzonder moeilijk; ook bijna een jaar 
na de verkiezingen van 2010 ziet het er niet naar uit 
dat er snel een akkoord zal komen over een omvat-
tende grondwetswijziging.

Een non-country?
Buitenlandse waarnemers denken daarom vaak dat 
België op de rand van de afgrond staat, en dat het 
land zowat elk moment kan imploderen. Een typisch 
voorbeeld hiervan is het Britse Europarlementslid 
Nigel Farage, die in februari 2010 voorzitter Herman 
Van Rompuy van de Europese Raad voor de voeten 
wierp dat iemand uit een ‘non-country’ onmogelijk 
de Europese Unie kon leiden. Farage verwoordde het 
extreem en op een weinig diplomatieke wijze, en hij 
kreeg hiervoor trouwens een financiële sanctie van 
de voorzitter van het Europees Parlement. Maar het 
idee dat België een mislukte staat is, leeft wel dege-
lijk in het buitenland. Het komt daarom vaak als een 
complete verrassing, als blijkt dat de Belgen zich nog 
prima uit de slag kunnen trekken. Het tekort op de 
begroting blijft onder de Europese norm, ook de werk-
loosheid daalt, en de Nationale Bank verwacht voor 
2011 een economische groei van 1,8%.

Je zou zelfs meer kunnen zeggen: België rijdt niet 
alleen goed mee in het Europees economisch peloton, 
maar neemt ook wel degelijk eigen initiatieven. Het 
Belgische voorzitterschap van de EU in de tweede 
helft van 2010 werd zonder meer een succes, met onder 
meer een akkoord over een strenger financieel toezicht 
en een strakker begrotingsbeleid voor de Europese lid-
staten. Er kwam ook een gedeeltelijke doorbraak over 
de regeling van een Europees patent; de Britse zaken-
krant de Financial Times noemde België zelfs zonder 
meer ‘de ideale EU-voorzitter’. De ontslagnemende 
regering-Leterme besloot in maart 2011 een nieuwe 
gouverneur van de Nationale Bank te benoemen, en in 
samenspraak met het parlement nam de regering ook 
deel aan de militaire actie in Libië.

Ondanks de aanhoudende crisis wordt er in België 
dus wel degelijk geregeerd. Die ogenschijnlijke conti-
nuïteit valt op twee manieren te verklaren. Enerzijds 
laat het Belgische grondwettelijk systeem toe dat een 
ontslagnemende regering alle noodzakelijke dringende 
maatregelen neemt, anderzijds is er het feit dat er – 
hoewel soms de schijn van het tegendeel wordt gewekt 
– over veel belangrijke zaken een zeer grote consensus 
bestaat in België.

Een demissionair kabinet
Technisch is er niet zoveel verschil tussen de situatie 
in Nederland en België: een demissionair kabinet ont-
houdt zich van politiek gevoelige beslissingen. Een 
ontslagnemende regeringsploeg kan immers niet meer 
gecontroleerd worden door het parlement, en mag dus 
niet veel meer doen dan de continuïteit verzorgen. De 
regering voert het reeds goedgekeurde beleid uit, maar 
neemt in principe geen nieuwe initiatieven die een 
volgende regering zouden kunnen binden. Het grond-
wettelijk recht voorziet echter niet in een strakke de-
finitie van wat we nu precies als ‘lopende zaken’ moe-
ten beschouwen. In de praktijk zal die notie dan ook 
sterk uitbreiden naarmate de formatie langer duurt en 
er geen uitzicht is op een regering met volheid van 
bevoegdheden. Een duidelijk voorbeeld hiervan le-
vert het centraal loonakkoord voor 2011 en 2012. In 
principe beslissen de sociale partners (vakbonden en 
werkgevers) hier zelf over, en hoeft de regering niets 
te doen. In februari 2011 besloot de socialistische vak-
bond echter het voorliggende ontwerp-akkoord niet te 
ondertekenen, waardoor de regering wel gedwongen 
werd een beslissing te nemen. De regering nam het 
ontwerp-akkoord grotendeels over, inclusief een strak-
ke loonmatiging tot eind 2012. Het gaat hier duidelijk 
om ‘nieuw’ beleid, maar het was in de praktijk onmo-
gelijk om géén beslissing te nemen.

Voor andere thema’s heeft premier Leterme de 
gewoonte aangenomen te consulteren met het parle-
ment, of toch in elk geval met de belangrijkste fracties 
daarvan. Zo werd de interventie in Libië vrijwel una-
niem door de Kamer goedgekeurd. Dat betekent dat 
de opdracht eigenlijk niet eens onder lopende zaken 
valt: het parlement blijft immers te allen tijde soeve-
rein, en de volksvertegenwoordigers mogen dus be-
sluiten de regering de opdracht te geven tussenbeide 
te komen in Libië. Alleen de nationalistische N-VA 
vindt soms dat de demissionaire regering-Leterme 
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wat al te voortvarend haar bevoegdheden invult. Dat 
is ook logisch: die partij heeft de verkiezingen van juni 
2010 gewonnen, maar ze heeft die overwinning nog 
niet kunnen verzilveren. Leterme pleegt die kritiek te 
pareren door met zijn officiële toegangsbadge van de 
‘Wetstraat 16’ (dat is het ambtsadres van de Belgische 
premier) te zwaaien: als de N-VA erin slaagt een re-
gering te vormen, dat wil hij onmiddellijk zijn badge 
afstaan.

Toch spelen de Belgische nationalisten het spel 
ook niet zo hard als ze in feite zouden kunnen. Men 
mag immers niet vergeten dat de huidige opmars van 
Vlaams nationalisme vooral economisch geïnspi-
reerd is. Het argument dat telkens terugkeert, is dat 
de Vlaamse economie het veel beter zou doen als de 
Vlamingen verlost zouden zijn van het economisch 
wat minder goed presterende Wallonië. Culturele ar-
gumenten, die vroeger heel belangrijk waren bij het 
Vlaams nationalisme, worden nu niet meer gebruikt, 
terwijl de verhouding tussen de N-VA en de belang-
rijkste culturele iconen in Vlaanderen zelfs ronduit 
slecht genoemd kan worden. Gelet op die economi-
sche overwegingen heeft niemand er dus belang bij 
de financiële en economische toestand volledig uit de 
hand te laten lopen. Uiteindelijk zal er immers altijd 
iemand de brokken moeten betalen; gelet op de fiscale 
draagkracht, zal dat toch in eerste instantie de Vlaamse 
belastingbetaler zijn. De politieke ‘verrottingsstrate-
gie’, die een tijdje werd gevolgd door extremisten in de 
Vlaamse beweging, heeft in de praktijk dan ook geen 
fervente aanhangers meer.

Consensus over Europa
Het demissionaire kabinet-Leterme slaagt er dus in de 
continuïteit te waarborgen, en de regering kleurt daar-
bij keurig binnen de lijntjes van de grondwettelijke 
orde. Naarmate de crisis langer aansluipt, worden die 
lijntjes echter steeds ruimer. Maar er is nog een tweede 
reden waarom Leterme zo gemakkelijk de Belgische 
positie kan handhaven. In feite zijn de Belgische poli-
tieke partijen het over heel veel zaken roerend eens en 
is er niemand die het in zijn hoofd zou halen te pro-
testeren tegen wat vaak niet veel meer is dan het uit-
voeren van een politieke consensus. Dat is een vreem-
de contradictie in de Belgische politiek: op het eerste 
gezicht zijn we het over alles oneens, maar in werke-
lijkheid zijn er ook meer dan genoeg zaken waarover 
de overeenstemming zo goed als algemeen is, zowel bij 

Nederlandstaligen als bij Franstaligen. Zoals reeds ge-
zegd was er eigenlijk geen oppositie tegen het besluit 
militair geweld te gebruiken in Libië. Ook de benoe-
ming van Luc Coene als gouverneur van de Nationale 
Bank was zo goed als onomstreden. Alle partijen be-
seften dat in de huidige economische omstandigheden 
het onverantwoord zou zijn de Nationale Bank zon-
der duidelijk leiderschap te laten; bovendien is het ook 
duidelijk dat Coene de geknipte kandidaat was. Maar 
er heerst onder alle Belgische politieke partijen vooral 
ook een zeer sterke mate van Europese loyaliteit. Als de 
Europese Commissie een begrotingsnorm vooropstelt, 
dan gaan de Belgische politici ervan uit dat die norm 
ook wordt gehaald, en niemand denkt er zelfs maar 
aan de regeringscrisis als excuus te gebruiken om aan 
die verplichting te ontsnappen.

Binnen de Belgische politiek is euroscepticisme zo 
goed als onmogelijk. Zelfs populistische en nationalis-
tische partijen, die in andere landen vaak een vijandige 
houding aannemen tegen het Europese integratiepro-
ces, staan in België nog volledig achter de Europese 
Unie. Alleen sommige leden van de socialistische par-
tij laten zich nog weleens verleiden tot wat goedkoop 
euroscepticisme, als ze de Unie beschuldigen van ‘so-
ciale afbraak’, maar meestal komen er vanuit de eigen 
partij al meteen genoeg reacties op die stellingname.

Gedeeltelijk zou je die grote mate van consensus 
over de Europese integratie kunnen verklaren door ei-
genbelang. De EU, en alles wat daar omheen hangt, 
is een belangrijke werkgever in Brussel; België heeft 
er dus zeker geen belang bij de Unie tegen de haren 
in te strijken. Toch is dat niet de belangrijkste drijf-
veer: de meeste van die banen komen immers ten goe-
de aan niet-Belgen, en bovendien heeft de Unie ook 
heel wat nadelen voor de modale Brusselaar. Zelfs voor 
iemand met een meer dan gemiddeld inkomen is de 
hele oostelijke rand van Brussel, waar de Eurocraten 
zich graag vestigen, zo goed als onbetaalbaar gewor-
den. Toch is er in de Belgische samenleving en in de 
Belgische politiek nauwelijks sprake van vijandigheid 
ten opzichte van Europa: de Belgen waren en blijven 
goede Europeanen.

Die Europese integratie zet, en dat is toch wel 
een beetje ironisch, ook wel de Benelux-gedachte 
onder druk. Je merkt dat de relatie tussen België en 
Nederland de afgelopen decennia, helaas, wat koeler 
is geworden. Dat heeft te maken met een aantal con-
crete dossiers, zoals de IJzeren Rijn, de verdieping van 

286 JUBILEUMNUMMER Internationale  Spectator    Jaargang 65 nr. 5   |   Mei 2011



de Schelde, of de afloop van de Fortis-zaak in 2008. 
Maar wat ook meespeelt en op een meer structurele 
wijze een wig drijft tussen beide landen, is het grote 
verschil in houding ten aanzien van Europa. Als de 
drie Benelux-landen erin zouden slagen vaker tot een 
gemeenschappelijk standpunt te komen binnen de 
Europese Unie, dan zouden we hetzelfde gewicht heb-
ben als een middelgrote lidstaat van 27 miljoen inwo-
ners. Maar in de praktijk zie je al te vaak dat het pro-
Europese standpunt van België niet volledig gedeeld 
wordt door Den Haag.

België in Europa
Ondanks de aanslepende crisis zijn alle partijen het 
dus over één ding eens: de toekomst van België ligt 
in Europa. Dat is voor een flink gedeelte eigenbe-
lang: we hebben de Europese Unie broodnodig. Als 
België nu nog een eigen nationale munt had gehad, 
dan had de aanhoudende politieke instabiliteit al lang 
geleid tot speculatie tegen België, een devaluatie en 
dus een collectieve verarming. De laatste keer dat dit 
gebeurde was in 1982, toen de Belgische frank met 
8,5% devalueerde. Nu is er echter niets van dit alles, en 
België kan rustig schuilen onder de koepel van de eu-
rozone. Dat is in zekere zin het tweesnijdend zwaard 
van de Europese financiële integratie. De Belgen mo-
gen zich gelukkig prijzen dat ze deel uitmaken van de 
Eurozone, anders waren de gevolgen niet te overzien. 
Anderzijds is daardoor ook de externe druk wegge-
vallen om snel een regering te vormen: als er nu nog 
een Belgische frank zou bestaan, dan was er – noodge-
dwongen – al lang een regeerakkoord.

De Belgische staat heeft nooit een sterke legi-
timiteit kunnen verwerven, en ook de pogingen tot 
natievorming zijn gedeeltelijk mislukt. Dat verzwakt 
de staatsinstellingen en het maakt de Belgische staat 
kwetsbaar voor nationalistische stromingen. Maar 
tegelijk is die mislukte natievorming ook een onge-
looflijke troef, omdat de Belgische bevolking daardoor 
ook zeer gemakkelijk gewonnen kan worden voor het 
proces van Europese integratie. Het huidige grond-
gebied van België is al eeuwenlang een ontmoetings-
plaats voor Europese landen en culturen. De afgelo-
pen eeuwen betekende dit helaas vooral dat militaire 
conflicten werden uitgevochten op ons grondgebied. 
Vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw werd België 
echter vooral een politieke en economische ontmoe-
tingsplaats voor Europa, met als sluitstuk de vestiging 

van de Europese instellingen in Brussel. De Belgen 
mogen dan al ruziën over de vraag of ze nu eerst en 
vooral Vlaming, Brusselaar, Waal of Belg willen zijn, 
in de praktijk is het voor iedereen duidelijk dat onze 
toekomst enkel en alleen in Europa kan liggen.
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