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De Vlaamse regering zit halverwege haar regeertermijn. Peeters-II heeft keurig alle federale 

stormen doorstaan, en er is al evenmin gekozen voor een hardvochtig besparingsbeleid zoals 

in Nederland. 

 

 

De diagnose dat Vlaanderen „rechts‟ heeft gestemd en Wallonië „links‟, is in de praktijk niet 

altijd correct te noemen. Als blijkt dat er ook in de Vlaamse begroting moet gesnoeid worden, 

is de minister-president er als eerste bij om aan te kondigen dat onderwijs, onderzoek en 

armoedebestrijding de dans ontspringen. Het opvallende is dat we dit met z‟n allen ook heel 

normaal vinden. Er was wel een onverlaat die durfde te stellen dat er misschien ook in de 

begroting voor onderwijs (toch goed voor 39 procent van het totale Vlaamse budget) wel wat 

overtollige uitgaven zouden kunnen zitten, maar die stem kreeg nauwelijks weerklank. Als er 

dan toch moet bezuinigd worden, dan zal dat dus des te harder aankomen bij die overige 61 

procent van het budget. 

Wie wil weten hoe een echt rechts beleid er uit ziet, moet gewoon eventjes over de grens 

kijken. De bezuinigen in Nederland worden heel systematisch aangewend om de openbare 

sector volledig te ontmantelen. Na onderwijs en cultuur moeten nu ook de openbare omroep 

en het openbaar vervoer er aan geloven. De openbare omroep moet in Nederland een kwart 

van zijn budget inleveren, niet zozeer omdat dit veel geld oplevert maar wel omdat de PVV 

van Wilders zich al lang ergert aan wat zij noemen het “linkse karakter van de staatsomroep”. 

Ook in het Vlaams Parlement hoor je wel eens kritische oprispingen over de openbare 

omroep, maar er is geen enkel weldenkend mens in de Vlaamse Gemeenschap die de 

openbare omroep wil afschaffen om zo de poort wagenwijd open te zetten voor Italiaanse 

toestanden. 

 

De regering Peeters-II kan dus het best omschreven worden als een traditionele 

centrumregering, niet als een hard rechts kabinet. Hoewel het allemaal niet zo perfect gaat als 

bij de eerste regering Peeters (zie het „tussentijds rapport‟ in deze krant van zaterdag), moet 

toch worden vastgesteld dat Peeters de heel verstandige optie heeft genomen gewoon zijn 

eigen koers te varen, zonder zich te laten opjutten door allerlei extremen. Dat is belangrijk 

voor Vlaanderen, maar misschien nog meer voor het overleven van zijn eigen partij. CD&V 

en het Nederlandse CDA bevinden zich immers in hetzelfde schuitje. Bij de verkiezingen van 



2010 verloren de Nederlandse christen-democraten zwaar en moesten ze machteloos toezien 

hoe de PVV van Wilders een winst incasseerde van tien procent. Het CDA heeft daarop 

gereageerd door zich volledig te laten inschakelen in de hardvochtige agenda van Wilders, 

zelfs wanneer dat volstrekt indruist tegen de traditionele waarden van de christen-democratie. 

Het resultaat laat weinig aan de verbeelding over: volgens de laatste peilingen zakt het CDA 

onder de tien procent van de stemmen. De eens zo machtige Nederlandse christen-democratie 

staat op het punt te verdwijnen, omdat de partij haar ziel verkocht heeft aan de electorale 

duivel. 

 

De Vlaamse christen-democraten kregen vorig jaar een gelijkaardige schok te verwerken, toen 

bleek dat ze overvleugeld werden door hun voormalige kleine kartelpartner. Allicht was het 

voor Wouter Beke en Kris Peeters ook toen heel verleidelijk om de radicalen achterna te 

hollen. Dat is echter niet gebeurd en gedurende heel de lange regeringscrisis heeft de Vlaamse 

regering standvastig vastgehouden aan de oorspronkelijke koers. De grote verdienste van 

Peeters-II is dat hij er ook in geslaagd is zijn N-VA-ministers in het gareel te houden. Het 

moet voor deze partij heel verleidelijk zijn geweest om de harde oppositielijn ook door te 

trekken naar het Vlaamse niveau. Dat is niet gebeurd en de continuïteit van het Vlaamse 

beleid lijkt daarmee gewaarborgd. 

 

Misschien is het allemaal niet echt spetterend, en de debatten in het Vlaams parlement blijven 

relatief saai. Inzake cultuur en onderwijs blijft de vraag zelfs een beetje welk bezielend 

project Vlaanderen nu precies heeft. Maar blijkbaar maken we ons daar ook niet veel zorgen 

over: de tijd dat de Vlaamse beweging vooral een cultureel emancipatieproject was, is al lang 

verleden tijd en we zijn opgeschoven naar een harder centennationalisme. Een echte visie op 

de toekomst van de Vlaamse samenleving ontbreekt te vaak in het huidige regeerwerk. 

 

Op korte termijn hoeft dat niet noodzakelijk een probleem te zijn: ook zonder visie slaagt 

Peeters-II er in het schip op koers te houden. Op lange termijn is er natuurlijk wel een risico. 

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat er bij de Vlaamse publieke opinie een voorkeur bestaat 

voor het overhevelen van bevoegdheden van het federale naar het Vlaamse niveau. Dat heeft 

onder meer te maken met het feit dat de Vlaamse regering de afgelopen decennia steeds zijn 

best gedaan heeft het beter te doen dan het federale niveau. Die vorm van legitimiteit is veel 

belangrijker dan al het gebral van onverantwoorde criticasters die het liefst aan de zijlijn 

blijven staan. Tien jaar geleden was het nog duidelijk dat de Vlaamse instellingen het 



inderdaad veel beter deden dan de federale overheidsinstellingen, maar dat competitieve 

voordeel smelt geleidelijk weg. Als we op de huidige manier verder doen, is het dan ook zeer 

de vraag of we over tien jaar nog altijd van de stelling kunnen uitgaan dat wat we zelf doen, 

ook beter gedaan wordt. 

 

 

Wie: politicoloog aan de KU Leuven 

Wat: Het Vlaamse schip blijft goed op koers en vermijdt alle gevaarlijke klippen 

Waarom: Toch mag het allemaal wel iets bezielender en met meer visie 


