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N-VA-voorzitter Bart De Wever stelt dat de Belgische staat niet langer een democratische 

gemeenschap vormt, en daarom onbestuurbaar is geworden. Draait hij zo niet juist oorzaak en 

gevolg met elkaar om, vraagt MARC HOOGHE zich af. 

 

Bart De Wever (DS 26 april) vertrekt van een correcte lezing van het klassieke werk van de 

Tocqueville: een goed functionerende democratie is pas mogelijk als er ook een echte 

democratische gemeenschap bestaat (DS 26 april). Maar wat volgt, is een merkwaardige 

omdraaiing van oorzaak en gevolg. 

 

Sinds de verkiezingen van juni vorig jaar worstelt ons land met een langdurige, en voorlopig 

uitzichtloze politieke crisis. Een objectieve buitenstaander gaat dan kijken naar een reden 

waarom de grote overwinnaars van die verkiezingen er blijkbaar niet in slagen een coalitie te 

vormen. 

 

De Wever schuift die verantwoordelijkheid echter van zich af. Het feit dat we nog geen 

volwaardige regering hebben, heeft volgens hem te maken met het feit dat er geen echte 

democratische gemeenschap meer bestaat tussen de Nederlandstalige en de Franstalige 

inwoners van ons land. 

 

Een sterke aanklacht, die gebaseerd is op een handvol slordig bij elkaar geraapte anekdotes, 

en op twee harde argumenten: het pensioenvraagstuk en de overheidsschuld. Maar voordat we 

tot de conclusie kunnen komen dat België een mislukte staat is, moet er toch heel wat meer 

overtuigend bewijsmateriaal op tafel komen. Het Belgisch begrotingskort zal onder de 4 

procent uitkomen, wat stukken beter is dan het tekort in Frankrijk of Groot-Brittannië. Een 

totale overheidsschuld van bijna 100 procent is inderdaad zorgwekkend, maar ook Duitsland 

en Frankrijk zitten boven de 80 procent van het bruto binnenlands product. Kortom: als België 

een mislukte staat is, zijn Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië (om nog niet te spreken 

van Italië en Spanje) dat evenzeer. 

 

Maar het heeft niet alleen te maken met de ‘economische fundamentals', zoals premier 

Leterme dat zo graag uitdrukt. Een goed functionerende democratie heeft ook te maken met 

gedeelde normen en waarden, en met een gevoel van gemeenschap, zoals Alexis de 

Tocqueville dat al in de 19de eeuw beschreef. 

 



Gelet op zijn ideologie en zijn partijprogramma hoopt De Wever uiteraard dat de Belgische 

staat niet langer als legitiem wordt beschouwd, maar ook voor die stelling ontbreken harde 

cijfers. In het kader van de European Social Survey werd aan respondenten uit heel Europa 

gevraagd hoeveel vertrouwen ze in de politieke instellingen hebben. België zit wat dat betreft 

keurig in het midden. We hebben minder vertrouwen in de instellingen dan de Finnen of de 

Zweden, maar we hebben meer vertrouwen dan de Britten, Fransen, Spanjaarden of Italianen. 

 

Harde cijfers 
 

Opnieuw: als België een mislukte staat is, kan op grond van objectieve cijfers hetzelfde 

gezegd worden van Frankrijk of Groot-Brittannië. Men kan voor heel wat cijferreeksen 

telkens opnieuw aantonen dat België dicht bij het Europees gemiddelde ligt. Dat geldt voor de 

werkloosheidsgraad, het algemeen vertrouwen, het corruptieniveau, het welbevinden, de 

persvrijheid, de levenskwaliteit, participatieniveaus enzovoort. 

 

Bart De Wever schept er een zeker genoegen in België telkens opnieuw af te schilderen als de 

zieke man van Europa, maar die diagnose wordt nooit onderbouwd met harde cijfers. België 

kampt met en aantal zware economische problemen. Het is daarom dringend nodig dat we een 

volwaardige regering hebben waarin de grote partijen hun verantwoordelijkheid opnemen. 

 

Als men een stok zoekt om een hond te slaan, zal men altijd wel iets vinden, maar het is 

onjuist alle moeilijkheden te herleiden tot een conflict tussen Franstaligen en 

Nederlandstaligen. Als men zich laat leiden door de cijfers, is de enige objectieve vaststelling 

dat onze problemen ongeveer even groot zijn als die van de buurlanden. 

 

De huidige politieke crisis is de verantwoordelijkheid van de politieke partijen, en van hun 

leiders. Op grond van dat falen meteen een hele samenleving naar de prullenmand van de 

geschiedenis te verwijzen, is een brug te ver. 

 


