Buiten land

Prof. dr. Frank Delmarlino

Het nieuwe België
Federaliseren betekent in België eerder
opsplitsen dan verenigen. Daarmee
staat de Belgische praktijk volkomen
haaks op de gangbare opvattingen en
verhoudingen. Er zijn geen partijen die
het opnemen voor het staatsbelang. Oe
christen-democratie kan hier een creatieve bijdrage leveren.
Toen Koning Boudewijn in zijn toespraak
naar aanleiding van de nationale fee stdag
op 21 juli 1988 België een federale staat
noemde , moet menig toehoorder we l even
verwonderd hebben opgekeken. De gemiddelde Belg was er zi ch wel van bewust
dat in de Wetstraat and ermaal gedokterd
werd aan de staatshervorming, maar zulks
is op zich zelf nog geen schokkend
nieuwsfeit Ook aan de meest ingrijpende
institutionele hervormingen raakt men stilaan gewoon , zeker wanneer ze gespreid
liggen ove r ve le jaren , het proces ondoorzichtig is en de (grond}wetswijzigingen
uitermate technisch van aard zijn. Erger
nog , de burger geraakt makkelijk ve rvreemd van de juridi sch-po litieke hoogstandjes die in een exclu sief gezel schap
van insiders opgevoerd worden . De in zet
is immers ondu id eli jk. De blauwdruk lijkt
helemaal te ontbreken Vandaar de geringe belang stelling van de media. België is
aldus medio 1988 niet zonder verrassing
ontwaakt in een nieuw tijdperk de unitaire
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staat heeft de plaats geruimd voor een fe derale constructie.
Deze summiere schets doet uiteraard
onrecht aan de bewogen voorgeschiedenis , aan de talloze pogingen een institutioneel medicijn te bedenken voor de 'Belgische ziekte'. We will en daarom in deze bijdrage een paar krachtlijnen schetsen van
de problematiek en de fasen die doorlopen werden in het hervormingsproces.
Maar de aandacht gaat toch vooral naar
het heden en naar de toekomst op korte en
halfl ange term ijn. Waar moet het heen met
het nieuwe België? Is er een toekomst voor
dit verdeelde land in een zich verenigend
Europa?
Een dubbel autonomiestreven
Er is al veel geschreven over het merkwaardig fenomeen van de taalgren s die
België sinds onheuglijke tijden verdeelt in
een Noordel ijk en een Zuidelijk deel. De
oorsprong zou te zoeken zijn in de laat-romeinse en vroeg-middeleeuwse periode
Het Zuiden bleef gelatin iseerd , terwijl het
Noorden tot de Germaanse wereld ging
behoren De afbakening van de taalgebieden is altijd merkwaardig sche rp geweest

Prof . dr. Frank Delmarlino ( 1939) is hoogleraar bestuurskunde aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen en
directeur van het Inter-universitair Studiecentrum voor Federalisme te Brussel.

Christen Democratische Verkenningen 2/90

Buitenland

Ze liep door de middeleeuwse graafschappen en hertogdommen heen , en
werd tot voor kort niet als problematisch
ervaren Het Graafschap Vlaanderen bij
voorbeeld , maar ook het Hertogdom Brabant, hadden een zu idelijk, Franstalig
deel , dat zich perfect integ reerde in het
geheel. Brussel van zijn kant hoorde thuis
in het Nederlandstalig gebied , al kende
het een geleidelijke verfransing van zijn elite , net zoals andere centra van cultuur en
bestuur.
Hiermee stoten we op een eerste karakteristiek van de Belgische probleemsituatie. Er is niet alleen een haarscherpe
taalgrens (op enkele uitzonderin gen na) ,
maar er heeft zich voorname lijk in de achttiende en negentiende eeuw een verfransing voorgedaan van de leidende kringen
en de bourgeoisie in het algemeen. Frans
werd de taal van het middelbaar en het hoger onderwijs, van gerecht en adm inistratie, van de zakenkringen en het leger. Het
Nederland s, de Zuidnederlandse vari anten die sinds de Tachtigjarige Oorlog geen
voeling meer hadden met de algemene
cultuurtaal, werd gereduceerd tot huistaal
en tot omgangstaal van de gewone man .
De Franse periode ( 1795- 1814) werkte
dit fenome en uiteraard nog in de hand. De
verenigin g met Nederland had een averechts effect De Franstaligen , inclusief de
verfran ste bourgeoisie in Vlaanderen ,
voelden zich bedreigd door de vernederlandsing In het patri ottisch elan dat zou
leiden tot de breuk van 1830, werd de Belgische identiteit niet all een verbonden met
religieu ze waarden , maar ook met taal en
cultu ur. Het Frans was het bindteken tussen de Zuide lijke provin cies der Nederlanden . Voor de g rondleggers van het onafhankelijk Bel g ië was het dan ook vanzelfspreken d dat het Frans in heel het land de
vehicu laire en de cultuurtaal zou zijn. Dit
werd aanvankeli jk trouwens niet gecontesteerd .
Het is slechts in de tweede helft van de
negentiende eeuw dat het romantisch reveil de basis zou leggen van wat men de
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'Vlaamse Beweging ' is gaan noemen.
Deze verw ijzin g naar het 'grootse verleden' spreekt dan ook vooral de studerenden en bepaalde intellectuele milieus aan .
De echte doorbraak bij het grote publiek
komt er tijdens en na de Eerste Were ldoorlog. De Staat, bij monde van Koning Albert
I, zegt de frontso ldaten , in meerderheid
Vlam ingen, toe dat hun taal en culturele eigenheid in het naoorlogse België ruimere
erkenning zullen vinden. Mede dank zij de
invoering van het algemeen enkelvoud ig
stemrecht (voor mannen) kan de numerieke meerderheid zich ook in het Parlement
doen gelden. De Vlamingen krijgen , in fasen, de taalwetten waar ze om gevraagd
hebben. Admin istratie en gerecht, onderwij s en bedrijfsleven worden geleidelijk
aan vernederlandst binnen de territoriale
omschrijving die in 1963 definitief wordt
vastgelegd . De kroon op het werk kwam er
in 1970 met de toekenning van de volwaardige culturele autonomie aan de Cu ltuurgemeenschappen: de Nederlandstalige ,
de Franstali ge en - recent ook - de Duitstali ge .
De meest opvallende bedreiging voor
de eenheid en het voortbestaan van het
land werd aldus in stitutionee l beantwoord.
Een andere vraag naar autonomie had intussen echter de kop opgestoken . Het Zuidelijke landsdeel, Wallonië, had niet meteen een boodschap aan cu lturele autonomie , verm its het zich als een vis in het
water voe lde in het traditionele hoofdstede lijke milieu en in de ruimere 'francophonie '.
De roep om autonomie had veeleer betrekking op het keren van het tij in sociaaleconom isch opzicht Wa llonië, voo ral dan
de as Luik-Charleroi-Mans was reeds
sinds het midden van vorige eeuw geïndustrialiseerd en dit aanvankelijk voordee l
draaide nu met de crisis van de ko len- en
staali ndustrie uit op een complete afgang.
Vlaanderen daarentegen , lange tijd het
arme broertje , genoot nu van een veel modernere industriële infrastructuur en trok
ook het leeuwenaandeel van de buiten-
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landse investe ringen naar zich toe.
Oe frustratie was diep en richtte zich tegen een Belgische Staat die, in de Waalse
perceptie, gedomineerd werd door de
Vlaamse meerderheid: de zogenaamd
ètat belgo-f!amand De Waalse beweging
voor regionale autonomie kende vooral
sinds de jaren zestig grote bijval bij het publiek. Ze eiste een eigen identiteit op voor
Wallonië , ook in maatschappelijk en politiek opzicht. Wallonië was niet enkel een
landstreek; het werd op de eerste plaats
een entiteit die naar ze lfbeschikking streefde. Ook al door haar erg militant links karakter, vormde de Waalse beweging een
reële bedreiging voor de Belgische eenheid . Dit kwam onder andere tot uiting bij
algemene stakingen, zoals in 1960-61.
Het Belgisch establishment had dus in
de jaren zestig af te rekenen met een dubbele identiteits- en legitimiteitscrisis
Vlaanderen verbond zijn loyaliteit aan een
integrale erkenning van zijn cu lturele
eigenheid Wallonië van haar kant, wilde
haar politieke en economische ontwikkeling in eigen handen nemen.
Een dubbele respons
De complexe Belgische institutionele
vormgeving is dan ook te verklaren door
het gelijktijdig beantwoorden van een dubbele uitdaging. Oe grotendeels Vlaamse
eis tot culturele autonomie werd tegemoet
getreden via de reeds genoemde Cultuurgemeenschappen. De Waalse vraag was
minder makkelijk te beantwoorden Talloze
regerings- en partijpolitieke commissies
hebben voorstel len uitgewerkt. Aanvankelijk dacht men aan een ve rregaande decentralisatie naar provincies en gemeenten. Het concept van een federaal Belgi ë
op basis van de negen provincies is natuu rlijk niet nieuw. Afgezien van de historische wortels ten tijde van de XVII Provi ncies, kan men verwijzen naar de late achttiende eeuw en ze lfs naar 1830, toen er
over België gesproken werd in termen van
'verenigde provincies '. De actuele provincies hebben echter aan maatschappelijke
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betekenis ingeboet, behalve dan in de periferie: Luxemburg, West-Vlaanderen , Lim-

Voor de opsp litsing van
België was culturele
verwantschap bepalend .

burg. In 1969 werd dan ook de historische
beslissing genomen nieuwsoortige regio's
op te richten Wal lonië , Vlaanderen en
Brussel. De taalgrens speelde daarbij een
bepalende rol. Niet de ruimte lijke of sociaal-economische gehelen werden gehonoreerd , maar de cu lturele ve rwantschap.
Vanaf dat ogenblik was het zonneklaar dat
België niet langer dokterde aan een oplossing voor het taalprobleem , maar zich herprofileerde langs nieuwe lijnen . Oe culturele polarisatie had geleid tot het uittekenen
van twee sub-statelijke verbanden en een
gemengd hoofdstedelijk gebied.
Terwijl de culturele autonomie in 1970
operationeel we rd , heeft het tot 1980
geduurd eer de regio 's - gewesten genoemd -van start konden gaan. Er is een
decennium nodig geweest om de principiële optie in werkbare structuren om te
zetten. In 1974 werden ministercomités
opgericht binnen de nationale regering,
belast met regionale materies. In 1980
we rd deze taak overgenomen door heu se
regionale executieven , enkel verantwoordelijk ten aanzien van een regionaal parlement, dat evenwel voorlopig samengesteld werd uit nationale parlementairen,
verkozen in de regio. Aan Vlaamse zi jde
werd beslist de culturele en de regionale
materies samen te laten behartigen door
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één enkele executieve en één enkele parlementaire assemblee. Vlaanderen profileerde zich hierdoor meteen als 'deelstaat'. Aan Waalse zijde wordt soortgelijke
versmelting op termijn overwogen .
Oe hervormi ng van 1980 kreeg echter
haar vo lle gestalte pas in 1988. Geleerd
door de onvolkomenheden van de eerste
bevoegdheidsoverdracht en verderbouwend op de ontwikkelin g in de 'geesten ',
namelijk een quasi-consensus met betrekking tot een verdergaande autonomie voor
gemeenschappen en gewesten, vormt de
staatshervorming van 1988-89 het voorlopig eindpunt in het federaliseringsproces.
In de lijn van het politiek akkoord bij de
vorming van de regering Martens VIII , bestaat de zogenaamde definitieve hervormin g uit drie fasen. Oe eerste, gerealiseerd in de zomer 1988, heeft voornamelijk betrekking op de bevoegdheid sverdelin g van staat en deelstaten (gemeenschappen en gewesten). Oe tweede, voorjaar 1989, rege lde de financiering van die
gewesten en gemeenschappen, omvatte
een regeling voor Brussel en breidde de
bevoegdheid uit van het Arbitragehof (zie
verder) . Oe derde fase , voorzien voor
1990, moet de resterende knelpunten regelen : de positie van de deelstaten op het
internationaal forum, de kwestie van de residuaire (- rest - ) bevoegdheden en de
omvorming van de Senaat tot een Kamer
van Gemeenschappen en Gewesten.
Een complexe structuur
Niet alleen voor de gemiddelde Belg , maar
ze lfs voor de politieke klasse is het een
hele klus de huidige staatsstructuur onder
de knie te krijgen. Binnen het bestek van
deze bijdrage dienen we ons dan ook te
beperken tot enkele essentiële karakteristieken .
Inzake de bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten is er een markante
ontwikkeling te noteren ten opzichte van
de start van de hervorming in 1970. Zo wa~en. de Cultuurg emeenschappen aanvaneliJk slechts bevoegd voor de zogenaam-
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de cu lture le materies, met name de taal en
de schone kunsten , het sociaal-cultureel
vorm ingswerk en de media. Oe beleidshorizon werd in 1980 uitgebreid tot de professionele vorming en de zogenaamde persoonsgebonden materies, namelijk de gezondheids- en we lzijn szorg. Niet het organi satiekader en de financiering we rden
'gecommunautariseerd ', wel de aspecten
die de concrete gestalte bepalen van deze
diensten ten aanzien van de patiënt of
cliënt. Kortom, de gemeenschappen kregen tot hiertoe vooral de 'zachte' beleidstaken toegeweze n. Hierin kwam pas in
1988 verande ring naar aan leiding van de
overheveling van de gehele onderwijssector. Niet alleen budgettair, maar ook qua
betrokken personeel en politiek gewicht,
komen de gemeenschappen hierdoor in
een heel ander daglicht te staan. Te meer
omdat de staat geen enkele functie voor
zic h reserveert , ook niet de coördinatie
tussen de gemeenschappen of de vertegenwoordiging in het bu iten land . De gemeenschappen hebben ter zake een exclusieve bevoegdheid, zodat België voortaan door drie gemeenschapsmini ste rs
ve rtegen woord igd word t. Onnodig te zeggen dat dit in Europees verband nogal wat
problemen stelt.
Ook de gewesten kenden in 1988 een
belangrijke bevoegdheidsu itbreiding ten
aanzien van de oorspronke lijke situatie
( 1980). Opvallend is de verregaande bevoeg dheid inzake economische politiek ,
inclusief vi tale sectoren als steenkool,
staal en textiel. Deze regionale dynamiek
moet evenwel kaderen binnen de nationale economische en monetaire unie. Volkomen autonoom daarentegen zijn de gewesten in domeinen als openbare we rken ,
regionaal openbaar vervoer, ruimtelijke ordening , monumenten- en landschapszorg,
energievoorziening (behalve nucleaire
energie) en afvalstoffen (behalve nucleair
afval). In ve le gevallen is er een taakverdeling met de nationale overheid. Zo is de
staat nog steeds verantwoorde lijk voor het
sociaal zekerheidsstelse l, inclusief het ar-
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belangrijke bevoegdheidsuitbreiding ten
aanzien van de oorspronkelijke situatie
(1980). Opvallend is de verregaande bevoegdheid inzake economische politiek,
inclusief vitale sectoren als steenkool,
staal en textiel. Deze regionale dynamiek
moet evenwel kaderen binnen de nationale economische en monetaire unie. Volkomen autonoom daarentegen zijn de gewesten in domeinen als openbare werken,
regionaal openbaar vervoer, ruimtelijke ordening, monumenten- en landschapszorg,
energievoorziening (behalve nucleaire
energie) en afvalstoffen (behalve nucleair
afval). In vele gevallen is er een taakverdeling met de nationale overheid. Zo is de
staat nog steeds verantwoordelijk voor het
sociaal zekerheidsstelsel, inclusief het ar-
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Ze liep door de middeleeuwse graafschappen en hertogdommen heen, en
werd tot voor kort niet als problematisch
ervaren. Het Graafschap Vlaanderen bij
voorbeeld, maar ook het Hertogdom Brabant, hadden een zuidelijk, Franstalig
deel, dat zich perfect integreerde in het
geheel. Brussel van zijn kant hoorde thuis
in het Nederlandstalig gebied, al kende
het een geleidelijke verfransing van zijn elite, net zoals andere centra van cultuur en
bestuur.
Hiermee stolen we op een eerste karakteristiek van de Belgische probleemsituatie. Er is niet aileen een haarscherpe
taalgrens (op enkele uitzonderingen na),
maar er heeft zich voornamelijk in de achttiende en negentiende eeuw een verfransing voorgedaan van de leidende kringen
en de bourgeoisie in het algemeen. Frans
werd de taal van het middelbaar en het hoger onderwijs, van gerecht en administratie, van de zakenkringen en het Ieger. Het
Nederlands, de Zuidnederlandse varianten die sinds de Tachtigjarige Oorlog geen
voeling meer hadden met de algemene
cultuurtaal, werd gereduceerd tot huistaal
en tot omgangstaal van de gewone man.
De Franse periode ( 1795-1814) werkte
dit fenomeen uiteraard nog in de hand. De
vereniging met Nederland had een averechts effect. De Franstaligen, inclusief de
verfranste bourgeoisie in Vlaanderen,
voelden zich bedreigd door de vernederlandsing In het patriottisch elan dat zou
leiden tot de breuk van 1830, werd de Belgische identiteit niet aileen verbonden met
religieuze waarden, maar ook met taal en
cultuur. Het Frans was het bindteken Iussen de Zuidelijke provincies der Nederlanden. Voor de grondleggers van het onafhankelijk Belgie was het dan ook vanzelfsprekend dat het Frans in heel het land de
vehiculaire en de cultuurtaal zou zijn. Oil
werd aanvankelijk trouwens niet gecontesteerd.
Het is slechts in de tweede helft van de
negentiende eeuw dat het romantisch reveil de basis zou leggen van wat men de
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'VIaamse Beweging' is gaan noemen.
Oeze verwijzing naar het 'grootse verleden' spreekt dan ook vooral de studerenden en bepaalde intellectuele milieus aan.
De echte doorbraak bij het grote publiek
komt er tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. De Staat, bij monde van Koning Albert
I, zegt de frontsoldaten, in meerderheid
Vlamingen, toe dat hun taal en culturele eigenheid in het naoorlogse Belgie ruimere
erkenning zullen vinden. Mede dank zij de
invoering van het algemeen enkelvoudig
stemrecht (voor mannen) kan de numerieke meerderheid zich ook in het Parlement
doen gelden. De Vlamingen krijgen, in fasen, de taalwetten waar ze om gevraagd
hebben. Administratie en gerecht, onderwijs en bedrijfsleven worden geleidelijk
aan vernederlandst binnen de territoriale
omschrijving die in 1963 definitief word!
vastgelegd. De kroon op het werk kwam er
in 1970 met de toekenning van de volwaardige culturele autonomie aan de Cultuurgemeenschappen: de Nederlandstalige,
de Franstalige en~ recent ook ~de Duitstalige.
De meest opvallende bedreiging voor
de eenheid en het voortbestaan van het
land werd aldus institutioneel beantwoord.
Een andere vraag naar autonomie had intussen echter de kop opgestoken. Het Zuidelijke landsdeel, Wallonie, had niet meteen een boodschap aan culturele autonomie, vermits het zich als een vis in het
water voelde in het traditionele hoofdstedelijke milieu en in de ruimere 'francophonie'.
De roep om autonomie had veeleer betrekking op het keren van het tij in sociaaleconomisch opzicht. Wallonie, vooral dan
de as Luik-Charleroi-Mons was reeds
sinds het midden van vorige eeuw ge·(ndustrialiseerd en dit aanvankelijk voordeel
draaide nu met de crisis van de kolen- en
staalindustrie uit op een complete afgang.
Vlaanderen daarentegen, lange tijd het
arme broertje, genoot nu van een veel modernere industriele infrastructuur en trok
ook het leeuwenaandeel van de buiten-
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landse investeringen naar zich toe.
De frustratie was diep en richtte zich te~
gen een Belgische Staat die, in de Waalse
perceptie, gedomineerd werd door de
Vlaamse meerderheid de zogenaamd
etat belgo~flamand. De Waalse beweging
voor regionale autonomie kende vooral
sinds de jaren zestig grote bijval bij het pu~
bliek. Ze eiste een eigen identiteit op voor
Wallonie, ook in maatschappelijk en poli~
tiek opzicht. Wallonie was niet enkel een
landstreek; het werd op de eerste plaats
een entiteit die naar zelfbeschikking streef~
de. Ook al door haar erg militant links ka~
rakter, vormde de Waalse beweging een
reele bedreiging voor de Belgische een~
heid. Oil kwam onder andere tot uiting bij
algemene stakingen, zoals in 1960~61.
Het Belgisch establishment had dus in
de jaren zestig af te rekenen met een dub~
bele identiteits~ en legitimiteitscrisis.
Vlaanderen verbond zijn loyaliteit aan een
integ rale erkenning van zijn culturele
eigenheid. Wallonie van haar kant, wilde
haar politieke en economische ontwikke~
ling in eigen handen nemen.

Een dubbele respons
De complexe Belgische institutionele
vormgeving is dan ook te verklaren door
het gelijktijdig beantwoorden van een dub~
bele uitdaging. De grotendeels Vlaamse
eis tot culturele autonomie werd tegemoet
getreden via de reeds genoemde Cultuur~
gemeenschappen. De Waalse vraag was
minder makkelijk te beantwoorden. Talloze
regerings~ en partijpolitieke commissies
hebben voorstellen uitgewerkt. Aanvanke~
lijk dacht men aan een verregaande de~
centralisatie naar provincies en gemeen~
ten. Het concept van een federaal Belgie
op basis van de negen provincies is na~
tuurlijk niet nieuw. Afgezien van de histori~
sche wortels ten tijde van de XVII Provin~
cies, kan men verwijzen naar de late acht~
tiende eeuw en zelfs naar 1830, toen er
over Belgie gesproken werd in termen van
'verenigde provincies'. De actuele provin~
cies hebben echter aan maatschappelijke
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betekenis ingeboet, behalve dan in de pe~
riferie Luxemburg, West~VIaanderen, Lim~
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Voor de opsplitsing van
Belgie was culturele
verwantschap bepalend.

c

t

v
r
~
~

burg. In 1969 werd dan ook de historische
beslissing genomen nieuwsoortige regia's
op te richten Wallonie, Vlaanderen en
Brussel. De taalgrens speelde daarbij een
bepalende rol. Niet de ruimtelijke of so~
ciaal~economische gehelen werden geho~
noreerd, maar de culturele verwantschap.
Vanaf dat ogenblik was het zonneklaar dat
Belgie niet Ianger dokterde aan een oplos~
sing voor het taalprobleem, maar zich her~
profileerde langs nieuwe lijnen De culture~
le polarisatie had geleid tot het uittekenen
van twee sub~statelijke verbanden en een
gemengd hoofdstedelijk gebied.
Terwijl de culturele autonomie in 1970
operationeel werd, heeft het tot 1980
geduurd eer de regia's - gewesten ge~
noemd- van start konden gaan. Er is een
decennium nodig geweest om de princi~
piele optie in werkbare structuren om te
zetten. In 1974 werden ministercomites
opgericht binnen de nationale regering,
belast met regionale materies. In 1980
werd deze taak overgenomen door heuse
regionale executieven, enkel verantwoor~
delijk ten aanzien van een regionaal parle~
men\, dat evenwel voorlopig samenge~
steld werd uit nationale parlementairen,
verkozen in de regio. Aan Vlaamse zijde
werd beslist de culturele en de regionale
materies samen te Iaten behartigen door
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een enkele executieve en een enkele parlementaire assemblee. Vlaanderen profileerde zich hierdoor meteen als 'deelstaat'. Aan Waalse zijde wordt soortgelijke
versmelting op termijn overwogen.
De hervorming van 1980 kreeg echter
haar voile gestalte pas in 1988. Geleerd
door de onvolkomenheden van de eerste
bevoegdheidsoverdracht en verderbouwend op de ontwikkeling in de 'geesten',
namelijk een quasi-consensus met betrekking tot een verdergaande autonomie voor
gemeenschappen en gewesten, vormt de
staatshervorming van 1988-89 het voorlopig eindpunt in het federaliseringsproces.
In de lijn van het politiek akkoord bij de
vorming van de regering Martens VIII, bestaat de zogenaamde definitieve hervorming uit drie fasen. De eerste, gerealiseerd in de zomer 1988, heeft voornameliJk betrekking op de bevoegdheidsverdeling van staat en deelstaten (gemeenschappen en gewesten). De tweede, voorJaar 1989, regelde de financiering van die
gewesten en gemeenschappen, omvatte
een regeling voor Brussel en breidde de
bevoegdheid uit van het Arbitragehof (zie
verder). De derde fase, voorzien voor
1990, moet de resterende knelpunten regelen de positie van de deelstaten op het
internationaal forum, de kwestie van de residuaire (- rest -) bevoegdheden en de
omvorming van de Senaat tot een Kamer
van Gemeenschappen en Gewesten.
Een complexe structuur
Niet aileen voor de gemiddelde Belg, maar
zelfs voor de politieke klasse is het een
hele klus de huidige staatsstructuur onder
de knie te krijgen. Binnen het bestek van
deze bijdrage dienen we ons dan ook te
beperken tot enkele essentiele karakteristieken.
lnzake de bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten is er een markante
ontwikkeling te noteren ten opzichte van
de start van de hervorming in 1970. Zo waren de Cultuurgemeenschappen aanvankelijk slechts bevoegd voor de zogenaam-
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de culturele materies, met name de taal en
de schone kunsten, het sociaal-cultureel
vormingswerk en de media. De beleidshorizon werd in 1980 uitgebreid tot de professionele vorming en de zogenaamde persoonsgebonden materies, namelijk de gezondheids- en welzijnszorg. Niet het organisatiekader en de financiering werden
'gecommunautariseerd', wei de aspecten
die de concrete gestalte bepalen van deze
diensten ten aanzien van de patient of
client Kortom, de gemeenschappen kregen tot hiertoe vooral de 'zachte' beleidstaken toegewezen. Hierin kwam pas in
1988 verandering naar aanleiding van de
overheveling van de gehele onderwijssector. Niet aileen budgettair, maar ook qua
betrokken personeel en politiek gewicht,
komen de gemeenschappen hierdoor in
een heel ander daglicht te staan. Te meer
omdat de staat geen enkele functie voor
zich reserveert, ook niet de coordinatie
tussen de gemeenschappen of de vertegenwoordiging in het buitenland. De gemeenschappen hebben ter zake een exclusieve bevoegdheid, zodat Belgie voortaan door drie gemeenschapsministers
vertegenwoordigd word! Onnodig te zeggen dat dit in Europees verband nogal wat
problemen stelt
Ook de gewesten kenden in 1988 een
belangrijke bevoegdheidsuitbreiding ten
aanzien van de oorspronkelijke situatie
( 1980). Opvallend is de verregaande bevoegdheid inzake economische politiek,
inclusief vitale sectoren als steenkool,
staal en textiel. Deze regionale dynamiek
moet evenwel kaderen binnen de nationale economische en monetaire unie. Volkomen autonoom daarentegen zijn de gewesten in domeinen als openbare werken,
regionaal openbaar vervoer, ruimtelijke ordening, monumenten- en landschapszorg,
energievoorziening (behalve nucleaire
energie) en afvalstoffen (behalve nucleair
afval). In vele gevallen is er een taakverdeling met de nationale overheid. Zo is de
staat nog steeds verantwoordelijk voor het
sociaal zekerheidsstelsel, inclusief het ar-
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beidsrecht, maar word! de arbeidsbemiddeling toevertrouwd aan de gewesten. De
nationale minister van Binnenlandse Zaken van zijn kant staat nog steeds in voor
het organieke kader en de basisreglementering voor het binnenlands bestuur, maar
het administratief toezicht op de provincies en de gemeenten word! uitgeoefend
door de gewesten.
Deze voorbeelden, uit de vele die men
zou kunnen geven, tonen voldoende aan
hoe complex de nieuwe regeling is. Ondanks het feit dater een ernstige poging is
gedaan om consistente bevoegdheidspakketten af te bakenen, zijn de raakvlakken legio en zijn overleg- en samenwerkingsvormen essentieel. Het stelsel staat
of vall met de effectieve bereidheid tot het
maken van beleidsafspraken, zoals de
wetgeving voorziet afspraken tot samenspel tussen staat en 'deelstaten', en tussen
gewesten en gemeenschappen onderling.
Hoe wil men het openbaar vervoer Iaten
functioneren indien de (nationale) spoorwegen niet afgestemd zijn op het (regionale) streekvervoer? Of hoe wil men de autowegen uitbaten die in vele gevallen de gewestelijke grenzen (soms meermaals)
overschrijden? De deugdelijkheid van het
stelsel zal dus enkel op termijn getoetst
kunnen worden door de politieke en bestuurlijke praktijk.
De in sommige domeinen verregaande
bevoegdheidstoewijzing aan de gemeenschappen en gewesten, word! dan weer
gecompenseerd door de financieringsregeling. De gemeenschappen blijven eten
uit de staatsruif, al is hun aandeel wettelijk
vastgelegd. De gewesten van hun kant
kunnen geleidelijk meer financiele arms lag
verwerven en dus grotere zelfstandigheid
Oberhaupt Er is een gecompliceerd systeem uitgewerkt van gedeelde (staat-gewesten) fiscale inkomsten, waarbij mettertijd de eigen beleidsverantwoordelijkheid
van de gewesten groter wordt. Vooral aan
Waalse ziJde was er grote terughoudendheid ten aanzien van de nieuwe regeling.
Men vreesde er op korte termijn terugge-
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worpen te worden op eigen inkomsten,
hetgeen in de huidige conjunctuur zeer
nadelig zou uitvallen. Aan Vlaamse ZiJde
werd er daarentegen op aangedrongen de
'solidariteit' tussen de gewesten niet ten
eeuwigen dage te verwarren met een eenzijdige transfer van financiele middelen
naar Wallonie. Ook dit compromis zal zijn
deugdelijkheid moeten bewijzen wanneer
het in de jaren negentig stap voor stap effectief wordt. Positief is alleszins dat aan
het zogenaamde consumptie-federalisme
principieel een halt toegeroepen wordt.
Het is inderdaad ondenkbaar autonome
bevoegdheden uit te oefenen zonder de
uiteindelijke verantwoordelijkheid te dragen voor het mobiliseren van de middelen.
De centrale overheid behield tot hiertoe
een politiek-financiele stok achter de deur
die onverenigbaar is met een federaal
staatsconcept.
Wei consequent met dit concept is de
gelijke draagkracht van nationale wetten
en regionale decreten. Gemeenschappen
en gewesten kunnen met andere woorden
binnen hun bevoegdheidsgebied de nationale wetgeving amenderen of een nieuw
normatief kader uitwerken. Op termijn zal
dit tot belangrijke verschilpunten leiden in
Noord en Zuid. Nu reeds tekent dit zich af
in sectoren die reeds eerder 'gecommunautariseerd' werden, zoals de sociaalculturele beleidssfeer. Maar dit zal ongetwijfeld het geval zijn inzake ruimtelijke ordening en huisvesting of met betrekking
tot het reg1onaal-economisch ontwikkelingsbeleid.
Eveneens karakteristiek voor een federaal staatsmodel is de conflictregeling die
uitgewerkt is in 1980. Bevoegdheidsconflicten zijn onvermijdelijk wanneer de traditionele opdracht van de centrale overheid
wordt opgesplitst tussen twee niveaus,
waarbij dan nog het onderscheid wordt
gemaakt tussen gemeenschaps- en gewestaangelegenheden. Voor de stabiliteit
van het systeem en de continu·1teit van het
beleid is het essentieel dat een gezagvol
orgaan dat boven de betrokken partijen
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staat de (Grond)wet kan tnterpreteren en
biJ betwistingen kan arbitreren.
Het Belgisch Arbitragehof is echter
geen getrouwe repltek van een Constitutioneel Hof zoals aile federale staten dit kennen. Het is meer beperkt in opzet en vooral
verschillend in samenstelling De twaalf
raadsheren vertegenwoordigen niet aileen
op evenwichtige wijze de beide landsdelen. Zes van hen zijn geen professionele
JUristen, maar politici met ervaring die de
actieve politiek definitief vaarwel zeggen
voor een opdracht als opperste 'arbiter'.
Het Arbitragehof behandelt inderdaad betwistingen die niet aileen conform de letter
van de wet moeten beoordeeld worden,
maar ook in functie van de 'staatsra/son'.
Het betreft de bevoegdheidsafbakening
tussen de instellingen en sinds kort ook de
grondwettelijke waarborgen inzake evenwichtige behandeling van de onderwijswetten. De overdracht van de onderwijsbevoegdheden naar de gemeenschappen
was inderdaad slechts mogelijk indien er
waterdtchte garanties konden gegeven
worden inzake de schoolvrede. Het delicate evenwicht dat ter zake bestond in het
nationaal parlement, diende gecompenseerd te worden door het inschrijven van
een nteuw arttkel in de Grondwet (artikel
17) Deze gelijkberechtiging inzake onderwiJs.is nu afdwingbaar bij het Arbitragehof.
Ofschoon het Arbitragehof nog maar
een paar Jaren functioneert, heeft het al
een behoorlijke activiteit aan de dag gelegd. ZiJn uttspraken zijn gezaghebbend,
ook wanneer wetten en decreten, gestemd
met grote parlementaire meerderheid, niettg verklaard worden. Het Hof vormt aldus
een factor van stabiliteit in de moeilijke
startfase van het federale Belgie.
Veel minder succesvol is de formule die
uitgeprobeerd word! ten aanzien van de
regeling van belangenconflicten. Ook dit
type van confrontaties is onvermijdelijk. In
volwassen federale staten vormen ze de
inzet van soms langdurige negotiaties Iussen de betrokken beleidsactoren. Ook in
Belgie wil men deze weg opgaan. Wan-
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neer een instelling (staat, gemeenschap,
gewest) zich in haar belangen geschaad
acht door een (voorgenomen) beleidsmaatregel van een andere instelling,
brengt ze het dossier ter sprake in een
overlegcomite dat paritair samengesteld is
door nationale en regionale ministers. Gedurende zestig dagen wordt de aangevochten maatregel bevroren, in de hoop
dat intussen een overeenkomst uitgewerkt
kan worden.
Deze hoop is vaak ijdel gebleken, omdat de betrokken parliJen niet steeds op
een eervolle regeling uit zijn. Vooral wanneer tegengestelde politieke krachten aan
het roer staan in het centrum respectievelijk de deelgebieden, wordt de spanningsverhouding meerderheid versus oppositie
wei eens doorgetrokken naar de dagelijkse bestuurspraktijk. Bepaalde ministers
van een deelregering gedragen zich soms
op het nationale forum als leden van de
oppositie. De belangenconflictregeling is
uiteraard niet opgewassen tegen deze
anomalie.

De opsplitsing van de politieke partijen
Het moeizame proces van consensus-vorming hangt samen met de bijzondere positie van de politieke partijen in Belgie. Traditioneel kende men goed uitgebouwde
politieke families christen-democraten,
socialisten, liberalen. ldeologisch geprofileerd als ze waren, boden ze zich meestal
aan in heel het land met duidelijk herkenbare partijprogramma's. Tegenstellingen
tussen Noord en Zuid werden zoveel mogelijk binnenskamers gehouden. De eenheid van de partij mocht vooral niet in het
gedrang komen.
Het uiteengroeien van de landsdelen, in
de Jaren zestig en zeventig, is niet zonder
gevolg gebleven voor de politieke partijen.
Eerst met betrekking tot de hete hangiJzers
van de staatshervorming, met name ten
aanzien van het statuut van BrusseiHoofdstad, later ook inzake regionaal-economische ontwikkeling, en uiteindeliJk in
de meest diverse domeinen zoals de ethi-
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sche vraagstukken of de kernbewapening,
loop! er een scheidingslijn tussen Waalse
en Vlaamse christen-democraten, socialisten en liberalen. Ook al bewonen ze in

Er loopt een scheidslijn
tussen Waalse en Vlaamse
christen-democraten,
socialisten en liberalen.

sommige gevallen nog hetzelfde hoofdkwartier, toch zijn ze in menig opzicht
vreemden voor elkaar geworden. Op dit
ogenblik zijn aile nationale partijen formeel
per landsdeel opgesplitst. Het partijenspectrum is derhalve zeer gevarieerd, zeker als men er de Vlaams-nationale Volksunie en het Brussels Front Democratique
des Francophones bijtelt. Het vormen van
een coalitieregering is dan ook geen geringe klus.
Meer bepalend nog voor de kwetsbaarheid van het nieuwe Belgie is het ontbreken van partijen die het opnemen voor het
staatsbelang in zijn geheel. Weliswaar zijn
de meeste partijen staatsbehoudend georienteerd en vindt men in hun rangen politici die als staatslieden gekwalificeerd
kunnen worden. Maar in de hypothese van
een verscheurend conflict tussen Noord
en Zuid, kan een nationaal minister, zelfs
de Eerste Minister, slechts terugvallen op
de politieke achterban in een landsdeel.
Uiteindelijk is hij Vlaming, Waal of Brusselaar. En de kiezer kan zich naar aanleiding
van een confrontatie van deelbelangen
niet uitspreken voor het landsbelang Deze
situatie legt onzes inziens een zware hypotheek op de toekomst.
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De aangekondigde hervorming van de
Senaat is dan ook in meer dan een opzicht
politiek erg belangrijk. Niet aileen zal ze
een einde maken aan het zogenaamd
dubbel mandaat, dat namelijk van nationaal parlementslid en lid van een gemeenschaps- en gewestraad. Verwacht word!
dat de Senaat zich zal herprofileren tot een
Kamer van Gemeenschappen en Gewesten en aldus de betrokkenheid van de
deelstaten bij het landsbestuur zal kanaliseren. De Kamer van Volksvertegenwoordigers van haar kant kan dan in aile duidelijkheid verantwoordelijkheid opnemen
voor de nationale materies. Is het ondenkbaar dat de partijen in Noord en Zuid per
ideologische familie elkaar zouden vinden
om het nationaal beleid in de gewenste
richting te orienteren?

Is Belgie een federale staat geworden?
Het antwoord is niet zo eenvoudig. Voortgaand op een aantal recente ingrepen in
het institutioneel patroon, zou men geneigd zijn zonder meer positief te reageren. Denken we aan de verregaande bevoegdheidstoewijzing aan gemeenschappen en gewesten, die thans zowat 30%
van de overheidsuitgaven op centraal niveau beheren. Karakteristiek voor een federaal model zijn verder de gelijke rechtskracht van wetten en decreten en de hoger
beschreven procedure inzake conflictbeheersing.
Maar een federatie is ondenkbaar zonder federalisme, onzes inziens zonder de
politieke filosofie die ten grondslag ligt aan
de instellingen en de beleidsactoren inspireert bij het vormgeven aan overleg en samenwerking. Federalisme heeft inderdaad
alles te maken met bundeling der krachten. Federalisme houdt respect in voor de
eigenheid van elk beleidsniveau. Hier nu
staat de Belgische praktijk volkomen
haaks op de gangbare opvattingen en
houdingen. 'Federaliseren' betekent in
Belgie veeleer opsplitsen dan verenigen
het is een synoniem geworden voor de
divorce beige.
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Toch hoeft d1t niet te betekenen dat het
federalisme 1n Belgie geen wortel kan
schieten. Uit de ervaring van andere ianden blijkt dater behoorlijk wat tijd gelnvesteerd moet worden in het ontwikkelen van
federale attitudes. De huidige centrifugale
tendens zou dan ook wei eens kunnen omslaan in een opstelling die solidariteit en
samenwerking in het vaandel draagt.
Nog 1n een ander opzicht blijkt dat in
Belgie de federale staatsfilosofie vooralsnog geen wortel heeft geschoten. Het prinCipe dat '1eder bevoegd is in eigen sfeer'
wordt weliswaar verbaal beleden, maar
niet gehonoreerd in de beleidspraktiJk.
Provincies en gemeenten klagen over het
neo-centralisme van gemeenschappen en
gewesten, d1e in hun ijver het hele beleidslandschap willen omploegen. Ook met het
supranationaal niveau, de Europese Gemeenschap, houdt de staatshervorming
nog maar matig rekening. Een federaal
Belgie is nochtans ondenkbaar zonder
verwijzing naar een federaal Europa. En
hierin hebben zowel de staat als de
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regia's, zowel de lokale besturen als het
supra-nationaal niveau een eigen, specifieke rol te spelen. Dit wordt welsprekend
ge1llustreerd door de recente ontwikkelingscontracten voor reconversiegebieden, waaraan de genoemde bestuursniveaus participeren.
In het algemeen kan men echter stellen
dat de nieuwe instellingen vooraf zijn gegaan aan de reflexie over een wenselijk
staatsmodel en de verhouding tussen de
bestuursniveaus. Belgie is met andere
woorden vernieuwd op institutioneel vlak,
maar mist een inspirerende en motiverende staatsfilosofie. De christen-democratie,
die via de subsidiariteitsgedachte nauw
aansluit bij het federalistisch gedachtengoed, kan hier ongetwijfeld een creatieve
bijdrage leveren.
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