
Johan Moors 

De partijpolitieke 
situatie in België 

Oe CVP in België vindt de vorming van na
tionaal gestructureerde partijen niet nodig. 
Zij kijkt hoopvol naar de Europese Politieke 
Unie Oe bevoegdheden op het natJonale 
politieke niveau zullen dan ofwel worden 
overgedragen aan Europa, ofwel aa~ de 
deelgebieden Vlaanderen en Wa/lome. 

België mist een staatsfilosofie De chri~
ten-democratie kan hier een creatteve bij
drage leveren. Dit schreef prof. Frank Del
marlino in Christen Democratische Ver
kenningen van februari 1990 

Dit artikel probeert een antwoord te ge
ven op de vraag van Professor Delmarlino 
waarom men er in België na de tederaltsa
tie nog niet in geslaagd is om terug teko
men tot nationaal gestructureerde partijen 
Verder wordt nagegaan of het de taak van 
de christen-democratische partijen is om, 
vertrekkend vanuit hun ideologie , te ko
men tot samenwerking binnen één Belgi
sche christen-democratische partij. 

Om het bestaan van de verschillende 
partijen in België te kunnen. begr iJpen, 
moet men de diverse krachtli Jnen dte de 
politiek beheersen, kennen. De klassieke 
partijen zijn gebouwd op de dne breuklij
nen die door de Belgische politiek lopen: 
- de sociaal-economische; 
- de levensbeschouwelijke; 
- de verhouding tussen de twee grote ge-
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meenschappen (Vlaanderen en Wallo-

nië). . 
Op het einde van de jaren tachttg wer-

den twee problemen politiek actueel , 
waarop nieuwe partijen zich geënt heb-

ben: 
- de migrantenproblematiek; 
- de milieuproblematiek. 

Tot dusver zijn er geen verschillen met 
andere federale staten. Zoals echter pro
fessor Delmarlino terecht opmerkt is Bel
gië waarschijnlijk het enige land in de we
reld dat geen nationale partijen kent In dtt 
artikel wordt getracht om de eerste ele
menten van verklaring van dit unieke ver
schijnsel te geven. 

De staatshervorming in België . 
Daar waar de hervorming van de staat tn 
andere landen gekenmerkt is door een 
centripetale tendens , is dit in België een 
centrifugale. De verschillende deelenttiet
ten hadden om diverse redenen geen ver
trouwen meer in de Belgische unttatre 

staat 
De periodieke rijkstelling, met de daar-

aan verbonden talentelling, had als gevolg 
dat de taalgrens sinds 1932 steeds meer 
opschoof in Noordelijke richting. Na mas-
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saai Vlaams protest werd deze talen
telling door een wet van juli 1961 afge
schaft Dit betekende een grote stap naar 
de culturele autonomie van de twee groot
ste deelentite iten van België en meteen 
was de aanzet gegeven tot de oprichting 
van de cu ltuurraden , later omgevormd tot 
de gemeenschapsraden. 

Sinds de oprichting van België in 1830 
lag het economisch zwaartepunt van het 
land in het Zu iden. Maar door de teloor
gang van de klassieke industrieën, en 
vooral de sluiting van mijnen en staalfa
brieken, kwam het meer op moderne in
dustrieën gerichte Vlaanderen aan de win
nende hand. Vanuit Wal lonië kwam meer 
en meer de eis naar een gewestvorming , 
waarin elk gewest met meer autonomie 
zou kunnen instaan voor zijn eigen econo
mische ontwikkeling. Deze drang om baas 
te kunnen zijn in eigen huis , had ook zijn 
gevolgen voor de partijen. Zowel de katho
lieke, socialistische als liberale familie 
werd onderverdeeld in Vlaamse en Frans
talige zusterpartijen die meer en meer een 
eigen koers gingen varen. Naast deze 
klassieke partijen werd de macht van ver
schillende regionale partijen groter. 

Het dubbele mandaat 
De samenstel ling van de deelparlemen
ten, zoal s deze geregeld wordt door de 
Bijzondere Wet van 8 augustus 1980, heeft 
als gevolg dat de leden van de Vlaamse 
Raad , Waalse Gewestraad en de Raad 
van de Franstalige Gemeenschap (de 
'deelparlementen ' van Vlaanderen en Wal
lonië , red. ) ook lid zijn van het Nationale 
Parlement ' Dit versch ijnsel wordt in het ju
ridisch jargon weergegeven door de term 
dubbel mandaat Het dubbele mandaat 
bemoeilijkt de hereniging van de Vlaamse 
en Waalse partijen van dezelfde politieke 
familie , doordat de parlementsleden, die 
v~nuit persoonlijke voorkeur meer gericht 
ZIJn op wat er gebeurt in de deelentiteiten , 
ook deel uitmaken van het Nationaal Parle
ment Dit is theoretisch moeilijk te verant
woorden voor een buitenstaander, maar 
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hiervoor zijn gegronde redenen . Zolang 
het dubbele mandaat in hoofde van de 
meerderheid van de parlementsleden blijft 
bestaan, wil dit zeggen dat deze mensen 

Het dubbele mandaat 
versterkt de verdeling 
binnen de politieke partijen 
tussen Vlaanderen en 
Wallonië 

zich bezighouden met zowel materies 
waarin Nederlandstaligen en Franstaligen 
zich blijkbaar moei li jker verstaan dan met 
andere materies. Dit heeft als gevolg dat 
het bijna ondenkbaar is dat deze parle
mentsleden lid zouden zijn van bijvoor
beeld één christen-democratische partij . 
Die partij zou immers voor materies die be
trekking hebben op de gemeenschappen 
en gewesten voor dezelfde parlementsle
den andere of zelfs aan elkaar tegenge
stelde standpunten moeten innemen. 
Wanneer echter het probleem van het 
dubbele mandaat zal opgelost zijn na de 
derde fase (het beoogde laatste stadium 
van de hervormingen , red.), bestaan er in 
België twee soorten parlementsleden : de 
nationale parlementsleden en de parle
mentsleden die zitting hebben in één of 
ander deelparlemenU Het is dan minder 

1. Artikel 29 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 
bepaalt onder andere dat de Vlaamse Raad bestaat uit 
de leden van de Nederlandse taalgroep van de Kamer 
van Volksvertegenwoord igers en uit de leden van de 
Nederlandse taalgroep van de Senaat d ie rechtstreeks 
verkozen zijn door het kiezerskorps. 

2. Er moet echter opgemerkt word en dat tijdens de debat
ten van de Gemengde Parlementaire Commissie voor 
de Hervorming van de Instel lingen, de commissie die 
de derde fase voorbereidt, aan het licht is gekomen dal 
bepaalde partijen voorstander zijn van het gedeeltelijk 
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ondenkbaar dat men komt tot partijen die 
nationaal gestructureerd zijn voor de natio
naal gebleven bevoegdheden, met Vlaam
se, Waalse en eventueel Brusselse en 
Duitstalige afdelingen. Net zoals nu de 
Vlaamse en Waalse partijen afdelingen 
hebben die zich bezighouden met provin
ciale en gemeentelijke aangelegenheden. 

De verschillende politieke partijen vullen 
daarenboven hun ideologie anders in 
naargelang ziJ zich richten tot Vlaanderen 
of Wallonie. Voor deze gegevenheid kan 
men verwijzen naar de in Belgie voor het 

Sinds 1977 zijn CVP en 
PSC het niet meer eens 
over de 
abortusproblematiek. 

ogenblik zeer actuele problematiek van 
het al dan niet strafbaar steilen van abor
tus. Zowel in het vrijzinnige als in het katho
lieke kamp blijkt het zeer moeilijk te zijn om 
een standpunt in te nemen dat gedragen 
wordt door zowel Nederlandstaligen als 
Franstaligen. Kenmerkend hiervoor is on
der andere het felt dat CVP en PSC sinds 
1977 er niet in geslaagd zijn om een ge
meenschappelijk standpunt in te nemen 
over deze problematiek. 

Tenslotte moet worden opgemerkt dat 
de mensen die de staatshervorming mee 
hebben helpen verwezenlijken, nu nog ze
telen in de verschillende wetgevende or
ganen. Dit laatste punt is een vertaling van 
het beginsel dat in de politiek alles een tijd 
moet hebben om te 'rijpen'. Het is immers 
weinig waarschijnlijk dat een parlementai
re generatie die gedurende twintig jaar 
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meegewerkt heeft aan de opdeling van 
Belgie in gemeenschappen en gewesten, 
om het land te bevrijden van al te grote 
communautaire conflicten, nu ineens de 
noodzaak gaat inzien om weer samen te 
werken in nationale partijen. Diezelfde na
tionale partijen zijn immers in het verleden 
mislukt in hun paging om het unitaire Bel
gie te vrijwaren van communautaire crises. 

De christen-democratische ideologie 
Tijdens het ideologisch congres van de 
CVP, dat op 15 en 16 november 1986 in 
Oostende gehouden werd en dat de naam 
'Geloof, Hoop en Toekomst' droeg, werd, 
vanuit het solidariteits- en het samenhorig
heidsprincipe, geconcludeerd dat een 
Vlaamse christen-democraat moet trach
ten 'VIaming te ziJn om Europeeer te wor
den'. 

Deze doelstelling wordt verder uitge
werkt in hoofdstuk IV van de congrestek
sten, waar onder andere te lezen staat: 
'De keuze voor de parlementaire democra
tie betekent geenszins dat wij deze zoals 
die vandaag bij ons bestaat als volkomen 
en voltooid beschouwen. lntegendeel, er 
is veel misgroei en zij vertoont tal van te
korten die wij in het Iicht van ons sociaal 
personalisme niet kunnen aanvaarden. De 
christen-democraten willen dan ook gron
dige en gedurfde hervormingen op elk be
stuursniveau. ( ) 

De nadruk valt hierbiJ op de niveaus 
'VIaanderen' en 'Europa'. Wij moeten er 
namelijk rekening mee houden dat ons 
land momenteel betrokken is in een dub
bel hervormingsproces. De inschakeling in 
een Europese politieke structuur - en 
daarachter wenkt reeds een mondiale or
dening -, gaat gepaard met een ingrijpen
de overdracht van soevereiniteit en mach-

behoud van l1et dubbele mandaat. Het dubbele man
daat zou blrJven bestaan doordat men tegelr1kerti]d lid 
kan zrJn van de Senaat en lrd van een deelparlement 
Maar rn deze optre zou de Senaat slechts beperkte be
voegdheden kr1JQ81l zoals brjvoorbeeld herzrenrng van 
de Grondwet en benocmrng van de rechters van het 
Arbrtragehof 

Christen Democratrsche Verkennrngen 4/90 

B 

tE 
b 
n 
e 
n 

( 

1-
c 
li 
v 

c 

c 



Bu1tenland 

ten aan een groter staatsrechterlijk ver
band. De interne hervorming van de natio
nale structuren wordt gekenmerkt door 
een belangrijke herverdeling van macht 
naar deelgebieden. 

WiJ moeten aanvaarden dat ons land in
gevolge deze twee ogenschijnlijk tegen
gestelde bewegingen - het regionalisme 
en de Europese eenwording- een belang
rijke mutatie ondergaat. Dit proces zal zich 
verder doorzetten. Waar wiJ een globaal en 
samenhangend concept wlilen uitwerken 
voor het geheel van ons politiek-institutio
neel bestel moeten wij de Europese di
mensie dan ook niet meer als 'buitenlands' 
beschouwen. ZiJ behoort integendeel in
trinsiek (intern) tot de herverdeling van de 
vroegere ·soevereiniteit' van de 'nationale 
staat'. die voor ons nu uitgesplitst is naar 
drie n1veaus of d1mensies: de regionale, 
de nation ale en de Europese ( . )' 

Wanneer we het onderliggend ideeen
goed van deze tekst vertalen naar partiJ
vorming toe, houdt dit in dat het vormen 
van nationaal gestructureerde partijen als 
overbodig wordt geacht, omdat hoopvol 
naar de Europese Politieke Unie uitgeke
ken wordt. · De nationaal gebleven be
voegdheden zullen op dat ogenblik over
gedragen worden naar het Europees ni
veau, of eventueel naar het niveau van de 
deelgebieden 

Ondertussen 
Als krit1ek tegen deze stelling kan natuurlijk 
opgeworpen worden dat de Europese Po
litieke Unie nog zeer lang op zich kan Iaten 
wachten. Wat moet er ondertussen gebeu
ren? Veel zal afhangen van het al dan niet 
afschaffen van het dubbele mandaat. En
kel als dit wei gebeurt, ontstaat er een kans 
dat we komen tot nationaal gestructureer
de partijen. Maar dan nog zal men zien, 
net zoals b1j de vorige hervormingen van 
het Belgisch staatsbestel, dat het enkele 
wen zal duren vooraleer deze hervorming 
verteerd' is. Een ander element dat het 
ontstaan van twee soorten mandatarissen 
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kan versnellen, is het optreden van ver
schillend samengestelde meerderheden 
op de onderscheiden niveaus. Door deaf
schaffing van het dubbele mandaat wordt 
de kans dat een partij zowel in de meer
derheid als in de oppositie zit veel groter 
dan dat nu het geval is. Zo'n partij zal voor 
de verschillende groepen van mandataris
sen een aparte strategie moeten ontwikke
len. Steun kan zij dan mogelijkerwijze vin
den bij de ideologische vrienden over de 
taalgrens. Wat hierboven staat, geldt na
tuurlijk voor aile traditionele partijen in het 
politieke spectrum. Hoe kunnen de chris
ten-democratische partijen zich echter on
derscheiden van de andere partijen? Ver
trekkend vanuit het solidariteitsprincipe' 
kan men stellen dat op christen-democra
tische partijen de taak rust samen te wer
ken op de niveaus waar dat kan leiden tot 
de verbetering van de algemene welvaart 
en het algemeen welzijn van de bevolking 
Deze samenwerking kan uitmonden tot 
een vereniging van die partiJen tot een na
tionaal gestructureerde christen-democra
tische partij die ernaar streeft om haar 
'eenheidsprogramma' uit te voeren op het 
gemeenschappelijk, in casu het nationaal, 
niveau. 

3 Ook de doelstell1ng van de EVP IS de eenword1ng van 
Europa verdergaand dan de econom1sche gemecn
schap- 1n een Europese Pol1tieke Un1e die gebaseerd 
IS op vrrjheld. vrede en soc1alc rechtvaard1ghc1d. (Frag
ment u1t het EVP-verk1eZ1ngsprogramma van 1989) 

4 S1nds 1986 IS de omvang van de natronaal gebleven 
bevoegdheden nog afgenomen door or1der andere de 
BrJLOnderc Wet van 8 augustus 1988 (B S 13 augustus 
1988) 

5 Resolutre 4 van de congresteksten van 1986 stelt rn dit 
verband: Voor de pol1treke praktrJk houdt het prrncrpe 
van de solrdarrtert rn 
1 dat mensen geroepen zqn om vrrenden tc worden 
van elkaar Vervreemdrng. afstand. tegenstellrngen tus 
sen menscn mogen dan oak nret als normaal en onher
leldbaar worden bescl1ouwd. 
2 dat de menscn worden opgeroepen d1er1stbaar te 
LrJn aan de medemens. vooral de medemcns dre om 
welke reden dan ook Lwak. benadeeld. kwetsbaar of 
urtgestoten 1s: 
3. dat de mensen solrdarrtert drenen tot stand te bren
gen waar ziJ vooralsnog ontbreekt. haar drenen te ont
Wikkelen waar zrJ reeds bestaat. haar drenen te herstel
len waar ZIJ verloren grng · 
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