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“De kloof tussen burger en politiek wordt steeds groter.
…
Die splitsing van Halle-Vilvoorde bijvoorbeeld.
Het heeft veertig jaar geduurd eer men dat opgelost heeft.
Als de politici die het voor het zeggen hadden dichter bij de mensen hadden gestaan,
als ze hadden gehoord wat hier in de rand aan de hand was,
hadden ze dat nooit zover laten komen”
Stefaan Platteau, Burgemeester van Dilbeek 1989-1992 en 1995-2012,
in Meneer de Burgemeester.
Verhalen van de burgemeester als burgervader (1964-2012)1

1

P. Vandekerckhove, Meneer de Burgemeester. Verhalen van de burgemeester als burgervader
(1964-2012), Antwerpen, Manteau, 2012, 308.
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Vooraf: BHV is gesplitst,
maar misschien ook niet
“Intussen hebben de staatshervormingen België tot een ‘politiek labyrint’ gemaakt,
waarin niet ingewijden al snel verloren lopen
en elke hoop er iets van te begrijpen verliezen.
Naast de klassieke politieke tegenstellingen tussen Vlaanderen
en Franstalig België dreigt ook de onbestuurbaarheid van het land.
De splitsing van de politieke partijen in de jaren zeventig en de
staatshervormingen maken van België een land met twee parallelle democratieën
en van de Belgische federale politiek een permanente diplomatieke onderhandeling
tussen twee (of zelfs drie) verschillende ‘landen’”
Een geschiedenis van België (2012)1

Is BHV gesplitst? Beantwoordt deze splitsing aan het beoogde doel? Of gaat het
om een schijnoplossing, een schijnsplitsing die velen zand in de ogen gooit, maar
die geen aarde aan de dijk brengt? Is de remedie – de vele compensaties – niet
erger dan de kwaal? Het zijn vragen die in dit boek aan bod komen.
Niemand krijgt alvast vlinders in de buik van het Vlinderakkoord. Het valt
op dat de verwachtingspatronen van Franstaligen en Vlamingen opnieuw radi
caal verschillend zijn. Het Vlinderakkoord is tegelijk “un accord mémorable,
gigantesque” en geen “Copernicaanse wending”.
Het lijkt er zelfs op dat er twee versies bestaan van het Vlinderakkoord:
een Nederlandstalige en een Franstalige. De hoofdstedelijke gemeenschap van
Brussel is volgens de Franstalige versie een “désenclavement de Bruxelles”, volgens
de Nederlandstalige is het een “lege doos”. Het gerechtelijk arrondissement BHV
werd ‘gesplitst’ volgens de Nederlandstalige versie, maar volgens de Franstalige
tekst is er slechts sprake van “une réforme”. De financiering van Brussel is een
“correcte financiering”, maar tegelijk “un juste financement”. De splitsing van de
kieskring BHV gaat gepaard met een nieuw artikel 63, § 4 Grondwet, dat stelt
dat de bijzondere wet voorziet in “bijzondere modaliteiten”, teneinde “de gewettigde belangen van de Nederlandstaligen en de Franstaligen in de vroegere provincie Brabant te vrijwaren”. Wanneer men evenwel aan de staatssecretarissen
voor staatshervorming vraagt welke nu die bijzondere modaliteiten zijn die de
	G. Deneckere, T. De Paepe en B. De Wever, Een geschiedenis van België, Gent, Academia
Press, 2012, 226.
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Nederlandstalige belangen vrijwaren, dan kunnen ze niet antwoorden. Normaal,
er zijn er ook geen. Voortaan staan er dus zelfs leugens ingeschreven in de
Belgische Grondwet.
De zesde staatshervorming is het kind van een traditie. Maar wat voor een
traditie. Het Vlinderakkoord doet denken aan de woorden van gewezen eerste minister Leo Tindemans: “In België komen staatshervormingen meestal tot
stand op grond van chantage, aftroggelarij en politieke koopjes”.2 Dezelfde Leo
Tindemans schreef ook dat staatshervormingen altijd iets anders worden dan
datgene wat men voor ogen had.3
Zo is het al te vaak geweest in het Belgische staatsrecht. In België lijkt staatsrecht op de allegorie van de grot van Plato.4 De realiteit wordt er opgedeeld in
twee domeinen. Wat men ziet, is niet wat is en wat is, ziet men niet, althans niet
op het eerste gezicht. Wat men leest in de media zijn vaak – zelfs welhaast altijd – slechts schaduwen en echo’s van de staatshervorming die in het Belgisch
Staatsblad5 werd gepubliceerd.
En nochtans, het is echt niet zo moeilijk om buiten de grot te treden. Het
vergt wel een inspanning. Het vergt ook wat durf. Maar het is echt niet moeilijk
om te voorspellen wat de gevolgen zullen zijn van het Vlinderakkoord. Het volstaat om de grot te verlaten en het volle daglicht te aanschouwen.

*

* *
Dit boek behandelt de eerste fase van de zesde staatshervorming. Dit zijn alle
hervormingen tot nu toe gepubliceerd in het Staatsblad.6 Het gaat om het BHVakkoord en de compensaties. Ook de overgangsbepaling bij artikel 195 Grondwet
– de zogenaamde “eerste steen van deze hervorming” – komt aan bod.7
De hoofdstukken zijn volgens eenzelfde stramien opgebouwd. Eerst wordt
de problematiek geschetst en bekeken wat er concreet in alle nota’s stond.
Vervolgens wordt geanalyseerd wat werd verwezenlijkt. Ten slotte komt er een
proeve tot evaluatie, waarbij de auteurs nagaan wat de gevolgen zullen zijn van
het Vlinderakkoord.
Een staatshervorming is immers niet alleen een technische operatie waarbij er wat aan de institutionele knopjes wordt gedraaid. Een staatshervorming
is in essentie een politieke daad. Net als dit het geval was met de voorgaande
2
3

4
5
6
7

L. Tindemans, De memoires. Gedreven door een overtuiging, Tielt, Lannoo, 2002, 117.
L. Tindemans, Een politiek testament. Mijn plaats in de tijd. Dagboek van een minister, Tielt,
Lannoo, 2009, 204.
Plato, De Staat, VII, 514 e.v.
BS 22 augustus 2012, 49.245 e.v.
BS 22 augustus 2012, 49.245 e.v.
BS 6 april 2012, 22.095 e.v.
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staatshervormingen, zal de zesde staatshervorming een invloed hebben op het
samenleven binnen de federatie België. De zesde staatshervorming zal de federatie ook in een bepaalde richting sturen. Daarom beogen de auteurs om deze
staatshervorming dubbel te bekijken. Enerzijds als een technische operatie:
juridisch-technisch voor wat de institutionele aspecten betreft en economischtechnisch voor wat de financiële aspecten betreft. Anderzijds als een politieke beslissing, waarvan de auteurs trachten de maatschappelijke gevolgen in te schatten.
Dit laatste aspect mag men niet achterwege laten of verbergen achter een louter
technische kijk. Dit zou al te naïef zijn, want dit is net de harde kern van wat een
staatshervorming eigenlijk is en beoogt.
Dit boek kan dus op drie manieren gelezen worden. Het bevat een verslag van
de vele nota’s en voorstellen die de onderhandelaars gedurende 541 dagen hebben
geproduceerd. Het bespreekt ook wat er concreet werd gerealiseerd. Ten slotte is
er de proeve tot evaluatie.
Hendrik Vuye tekent voor de institutionele hoofdstukken (I-IX). Guy Clémer
schreef het hoofdstuk over de herfinanciering van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest (X).
Beide auteurs schrijven in eigen naam en binden niet de organisaties of instellingen waartoe ze behoren.
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