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Bart Maddens

In 2019 zou de 

CD&V-kiezer weleens een 

uiterst zeldzaam 

specimen kunnen 

worden

Bart Maddens is politicoloog aan de KU 

Leuven.
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► Toenmalig voorzitter Stefaan De 

Clerck snijdt de taart aan in 2001: CVP 

heet voortaan CD&V. ©BELGA 
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 Bart Maddens. ©photo_news 

D
e geschiedenis herhaalt 

zich bij CD&V, maar dan 

omgekeerd. Op het congres 

van Kortrijk, in 2001, stond 

de oude garde huiverachtig tegenover het 

confederalisme. Maar de basis duwde dat 

toch door. Vijftien jaar later moet de 

partijtop niet veel weten van 

herfederalisering. En opnieuw denkt de 

basis er anders over, bleek zaterdag op het 

partijcongres (DM 28/11). Twee keer 

krijgt de partijtop een communautair 

standpunt opgedrongen waar hij niet 

helemaal gelukkig mee is. En telkens in 

andere zin: in 2001 koos de basis voor een 

Vlaamsgezinde koers, nu blijkbaar een 

Belgischgezinde.

De beslissing van 2001 lag in de lijn van 

een lange flamingantische traditie binnen 

de CVP. De partij is altijd de gangmaker 

geweest van meer Vlaamse autonomie. 

Vanaf 1995 was Luc Van den Brande de 

architect van de fameuze vijf Vlaamse 

resoluties. Van die resoluties naar 

confederalisme was niet zo'n grote stap. 
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verrassender en misschien zelfs 

historischer dan die van 2001.

Waarom neemt CD&V nu die bocht? De 

rechtervleugel van de christendemocraten 

is sinds geruime tijd Vlaamsgezinder dan 

de linkervleugel. Van den Brande mag zelf 

uit de beweging komen, het ACW was in 

de jaren 90 niet zo gelukkig met zijn 

pleidooi voor het splitsen van de 

ziekteverzekering. En vandaag is 

beweging.net allesbehalve laaiend 

enthousiast over de zesde 

staatshervorming.

SHARE  

Nu de N-VA met een 

stofzuiger door de 

rechtervleugel van CD&V is 

gegaan wordt de 

linkervleugel dominanter

Nu de N-VA met een stofzuiger door de 

rechtervleugel van CD&V is gegaan wordt 

de linkervleugel dominanter. Dat blijkt 

het duidelijkst uit de sociaaleconomische 

standpunten van de partij. Over een 

vermogenswinstbelasting repte de partij 

tot 2014 met geen woord. Vandaag is dat 

het belangrijkste speerpunt van CD&V 

geworden. Nu lijkt beweging.net ook op 

communautair vlak zwaarder door te 

wegen.

De gevolgen daarvan kunnen bezwaarlijk 

worden onderschat. Het institutionele 
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staatshervorming heeft een onwerkbaar 

institutioneel kluwen gecreëerd. Dat besef 

dringt stilaan bij iedereen door. De 

Vlaamsgezinden willen die institutionele 

knoop doorhakken via confederalisme. De 

Belgischgezinden willen een sterkere 

federale overheid. Het Belgische systeem 

zal onvermijdelijk naar een van die twee 

modellen moeten kantelen. Tot dit 

weekend leek er in Vlaanderen een solide 

meerderheid te bestaan voor het meer 

Vlaamsgezinde model. Sinds zaterdag is 

het perspectief van een unionistische 

zevende staatshervorming iets 

realistischer geworden.

Alleen zal men dan snel merken dat 

herfederaliseren gemakkelijker gezegd is 

dan gedaan. Als je het milieubeleid splitst, 

dan blijft de federale wet van kracht in een 

deelstaat, tot de deelstaat beslist om die te 

vervangen door een decreet. Zo is er na 

verloop van tijd een aparte 

milieuwetgeving ontstaan in elk gewest. 

Maar wat als je dat milieubeleid weer wilt 

federaliseren? Dan heb je opnieuw een 

eengemaakte federale wet nodig om een 

federaal beleid te kunnen voeren. Elke 

herfederalisering zal dus aanleiding geven 

tot een immens communautair conflict: 

hoe smelt je drie decreten weer samen tot 

één federale wet?

SHARE  

Elke herfederalisering zal 

aanleiding geven tot een 
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conflict

Misschien is het ook daarom dat CD&V 

erg ambigu blijft over herfederaliseren. 

Enerzijds is er het nieuwe standpunt. 

Anderzijds is de partij nog steeds 

voorstander van 'positief confederalisme', 

wat dat ook moge betekenen.

Wat hoopt CD&V te bereiken met al die 

dubbelzinnigheden en 

gedaanteverwisselingen? Op het congres 

van Kortrijk werd de partij gedoopt als 

'Christendemocratisch en Vlaams'. Wat 

blijft daar nog van over? Uitgesproken 

christelijk is de partij al lang niet meer. En 

sinds dit weekend rijzen reuzegrote 

vragen bij het Vlaamsgezinde profiel. 

CD&V was ook een centrumpartij, maar 

voelt zich nu binnen een rechtse regering 

verplicht om een steeds linksere koers te 

varen. Op die manier zal de rechtervleugel 

nog meer afkalven, terwijl de linkse 

tegenstanders van de regering allicht 

eieren voor hun geld zullen kiezen. 

Kortom, in 2019 zou de CD&V-kiezer 

weleens een uiterst zeldzaam specimen 

kunnen worden.

KRANT SHOP KLANTENDIENST ABONNEER U 

  

  -1 

 TV 

pagina 5 van 14Opinie: In 2019 zou de CD&V-kiezer weleens een uiterst zeldzaam specimen kunn...

3/01/2017http://www.demorgen.be/opinie/in-2019-zou-de-cd-v-kiezer-weleens-een-uiterst-zeldza...



MEER OPINIE

COLUMN

Feministen, richt 
uw pijlen op de 
man

COLUMN

De vrouw doet 
het schijnbaar 
nooit 'goed 
genoeg'

KRANT SHOP KLANTENDIENST ABONNEER U 

  

  -1 

 TV 

pagina 6 van 14Opinie: In 2019 zou de CD&V-kiezer weleens een uiterst zeldzaam specimen kunn...

3/01/2017http://www.demorgen.be/opinie/in-2019-zou-de-cd-v-kiezer-weleens-een-uiterst-zeldza...



Laat een onverwachte gebeurtenis
uw vakantie niet verknallen

  volg ons 

Voortdurend interessante 

nieuwsberichten ontdekken?

Volg De Morgen op Facebook 

MEEST GELEZEN MEEST RECENT 

NMBS wil eerste klasse herzien: "Verschil 

tussen eerste en tweede klasse is miniem" 1
"Serie 'Planet Earth II' is een ramp voor de 

natuur" 2
"Trump is geen Hitler" 3
Politie Keulen beschuldigd van racisme 

tijdens Oud en Nieuw voor gebruik term 

'Nafri's' 

4

Liefste kleinkinderen, je hoort weleens 

dat jullie het slechter zullen hebben dan 

wij. Geloof dat nooit 

5

KRANT SHOP KLANTENDIENST ABONNEER U 

  

  -1 

 TV 

pagina 7 van 14Opinie: In 2019 zou de CD&V-kiezer weleens een uiterst zeldzaam specimen kunn...

3/01/2017http://www.demorgen.be/opinie/in-2019-zou-de-cd-v-kiezer-weleens-een-uiterst-zeldza...



DM Voor abonnees

Select. Kiosk. Voordelen. 

Avant-Première HOME - Gratis 

Duotickets (9/1)1
'Guggenheim. Full Abstration' - 

Win een musebook2
'Stad van Morgen: A glimpse of 

where we're going' in STAM Gent - 

Gratis ticket 

3

Uppercut #1 - Win Duotickets 

(18/01)4
Vitalic - Win Duotickets (26/01)5

NMBS

NMBS wil eerste klasse 
herzien: "Verschil 
tussen eerste en tweede 
klasse is miniem"

VERENIGDE STATEN

Republikeinen leggen 
ethische waakhond in 
alle stilte aan de ketting

CYBERCRIMINALITEIT

"Merkel is perfect 
doelwit voor Russische 
hackers"

KRANT SHOP KLANTENDIENST ABONNEER U 

  

  -1 

 TV 

pagina 8 van 14Opinie: In 2019 zou de CD&V-kiezer weleens een uiterst zeldzaam specimen kunn...

3/01/2017http://www.demorgen.be/opinie/in-2019-zou-de-cd-v-kiezer-weleens-een-uiterst-zeldza...



WINTERKOOPJES

Vandaag parkeert u 
gratis in Brussel

LUNCHBREAK

Wat je moet weten voor je 
gaat eten

COLUMN

Kan de econoom even een 
voorspelling doen, aub?

KRANT SHOP KLANTENDIENST ABONNEER U 

  

  -1 

 TV 

pagina 9 van 14Opinie: In 2019 zou de CD&V-kiezer weleens een uiterst zeldzaam specimen kunn...

3/01/2017http://www.demorgen.be/opinie/in-2019-zou-de-cd-v-kiezer-weleens-een-uiterst-zeldza...



"Serie 'Planet Earth II' is een 
ramp voor de natuur"

5  MEEST  GEDEELDE  ART IKELS  

OPINIE

Studio 100-in-een-dozijn 
wordt gekenmerkt door 
manifeste intellectuele 
luiheid

NIEUWJAARSBRIEF

Liefste kleinkinderen, je hoort 

weleens dat jullie het slechter zullen 

hebben dan wij. Geloof dat nooit

 764 

OPINIE

Dit is het echte restafval van de 

twintigste eeuw

 291 

KRANT SHOP KLANTENDIENST ABONNEER U 

  

  -1 

 TV 

pagina 10 van 14Opinie: In 2019 zou de CD&V-kiezer weleens een uiterst zeldzaam specimen ku...

3/01/2017http://www.demorgen.be/opinie/in-2019-zou-de-cd-v-kiezer-weleens-een-uiterst-zeldza...



RADICALISERING

Sharia4Belgium-leider Fouad 

Belkacem: "Staatsveiligheid vroeg me 

om informant te worden"

 219 

NATUURDOCUMENTAIRE

"Serie 'Planet Earth II' is een ramp 

voor de natuur"

 204 

AANSLAG TURKIJE

"Turkije is in een spiraal van geweld 

terechtgekomen"

 181 

KRANT SHOP KLANTENDIENST ABONNEER U 

  

  -1 

 TV 

pagina 11 van 14Opinie: In 2019 zou de CD&V-kiezer weleens een uiterst zeldzaam specimen ku...

3/01/2017http://www.demorgen.be/opinie/in-2019-zou-de-cd-v-kiezer-weleens-een-uiterst-zeldza...



» Ontdek meer immo op 

�

� HUIS TE HUUR 

Margote 11, 9260 Wichelen 

3 slaapkamers � 195m2

� �

B I N N E N L A N D

B U I T E N L A N D

P O L I T I E K

Vandaag parkeert u gratis in Brussel •

Vijftigtal mensen betoogt voor start 

asbestproces tegen Eternit 

•

20-jarige vrouw opgepakt na dodelijk 

ongeval met vluchtmisdrijf in Bree 

•

Donald Trump weer ontevreden met 

'onflatterende' coverfoto 

•

Genkenaar bereikt Kaapstad na drie 

maanden zeilen 

•

Republikeinen leggen ethische waakhond in 

alle stilte aan de ketting 

•

Weg met partijpolitiek, deze man lanceert 

Antwerpse Burgerlijst: "Alles begint en 

eindigt met inspraak" 

•

KRANT SHOP KLANTENDIENST ABONNEER U 

  

  -1 

 TV 

pagina 12 van 14Opinie: In 2019 zou de CD&V-kiezer weleens een uiterst zeldzaam specimen ku...

3/01/2017http://www.demorgen.be/opinie/in-2019-zou-de-cd-v-kiezer-weleens-een-uiterst-zeldza...



•

E C O N O M I E

W E T E N S C H A P

O P I N I E

S P O R T

Tom Meeuws (sp.a): "PVDA heeft dogma’s 

waar ik erg van schrik" 

•

Bitcoinbubbel groeit weer •

Belgen dromen nu al volop van 

zomervakantie 

•

Belg blijft massaal geld oppotten: meeste 

banken zien spaarboekjes aandikken 

•

"Serie 'Planet Earth II' is een ramp voor de 

natuur" 

•

Eerst nog opklaringen, daarna grijze 

winterse dag 

•

Enorme bosbrand in Chileense havenstad •

Studio 100-in-een-dozijn wordt gekenmerkt 

door manifeste intellectuele luiheid 

•

We hebben allemaal recht op een offline 

leven, maar misschien best zonder dat de 

overheid zich daarmee gaat moeien 

•

Feministen, richt uw pijlen op de man •

"Ik ben 80% van mijn lichaam kwijt, maar ik 

hou zo veel over: vrienden, familie, mijn 

dochtertjes. Mijn leven is mooi" 

•

Caleb Ewan heeft eerste sprintzege van het 

seizoen beet 

•

John van 't Schip verlaat Melbourne City om 

familiale redenen 

•

KRANT SHOP KLANTENDIENST ABONNEER U 

  

  -1 

 TV 

pagina 13 van 14Opinie: In 2019 zou de CD&V-kiezer weleens een uiterst zeldzaam specimen ku...

3/01/2017http://www.demorgen.be/opinie/in-2019-zou-de-cd-v-kiezer-weleens-een-uiterst-zeldza...



> Opinie >

In 2019 zou de CD&V-kiezer weleens een 

uiterst zeldzaam specimen kunnen worden

Ontvang iedere dag het belangrijkste 

nieuws in uw mailbox

Emailadres

AANVRAGEN 

DEMORGEN.BE

De Morgen op Facebook 

De Morgen op Twitter 

Raadpleeg het archief 

Cookiebeleid 

DE KRANT

Info over nieuw abonnement 

Info over lopend abonnement 

Online krant 

OVER DE MORGEN

Contacteer ons 

Adverteren 

Vacatures 

© 2017 De Persgroep Digital 

Alle rechten voorbehouden 

Lees de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid

Bezoek ook www.volkskrant.nl

KRANT SHOP KLANTENDIENST ABONNEER U 

  

  -1 

 TV 

pagina 14 van 14Opinie: In 2019 zou de CD&V-kiezer weleens een uiterst zeldzaam specimen ku...

3/01/2017http://www.demorgen.be/opinie/in-2019-zou-de-cd-v-kiezer-weleens-een-uiterst-zeldza...


