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VOORZITTER : De heer Marc Olivier, eerste on-
dervoorzitter

– De notulen van de jongste vergadering worden
ter tafel gelegd.

– De vergadering wordt geopend om 9.01 uur.

De voorzitter : Dames en heren, de vergadering is
geopend.

BERICHT VAN VERHINDERING

Mieke Van Hecke : gezondheidsredenen.

SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIES,
HET ADVIES- EN OVERLEGCOMITÉ EN DE
WERKGROEP

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende
leden

De voorzitter : Voor de SP-fractie zijn :

– in de Commissie voor Cultuur en Sport de heer
Michiel Vandenbussche als vast lid vervangen
door de heer André Van Nieuwkerke en de
heer André Van Nieuwkerke als plaatsvervan-
gend lid vervangen door mevrouw Anne Van
Asbroeck ;

– in de Commissie voor Onderwijs, Vorming en
Wetenschapsbeleid de heer Michiel Vandenbus-
sche als plaatsvervangend lid vervangen door
mevrouw Anne Van Asbroeck ;

– in de Commissie voor Reglement en Samen-
werking de heer Michiel Vandenbussche als
plaatsvervangend lid vervangen door de heer
Herman De Loor ;

– in de Commissie voor Staatshervorming, Alge-
mene Zaken en Verzoekschriften de heer Mi-
chiel Vandenbussche als plaatsvervangend lid
vervangen door mevrouw Anne Van Asbroeck ;

– in het Advies- en Overlegcomité voor Brussel
en Vlaams-Brabant de heer Michiel Vandenbus-
sche als vast lid vervangen door mevrouw Anne
Van Asbroeck ;

– in de Werkgroep Gelijke Kansen voor Mannen
en Vrouwen de heer Guy Swennen als vast lid
vervangen door mevrouw Anne Van Asbroeck.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren
Johan Sauwens, John Taylor en André Denys be-
treffende de krachtlijnen van Vlaanderen inzake
de volgende staatshervorming
– 1296 (1998-1999) – Nrs. 1 tot 3
– 253 (1995-1996) – Nrs. 1 tot 11

Bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
voorstel van resolutie van de heren Sauwens, Tay-
lor en Denys betreffende de krachtlijnen van
Vlaanderen inzake de volgende staatshervorming
dat luidt als volgt :

Het Vlaams Parlement,

– gelet op de werkzaamheden en de hoorzittingen
van de Commissie voor Staatshervorming, Alge-
mene Zaken en Verzoekschriften (van 29 febru-
ari 1996 tot 3 februari 1999) en de door deze
Commissie geformuleerde krachtlijnen als ge-
volg van de besprekingen van de discussienota
voor een verdere staatshervorming van de
Vlaamse regering van 29 februari 1996 ;

– gelet op de toegevoegde inleidende nota's en de
toelichtingen van de minister-president in de
Commissie voor Staatshervorming, Algemene
Zaken en Verzoekschriften ;

– gelet op het debat in het Vlaams Parlement
over de institutionele hervormingen die zich op-
dringen ;

– gelet op de resolutie van de Vlaamse Raad van
16 oktober 1991 houdende de prioritaire doel-
stellingen van de Vlaamse Gemeenschap inzake
de institutionele hervormingen ;

– is van mening dat de Europese eenmaking een
belangrijke weerslag heeft op ons staatsbestel ;
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– kiest in het kader van het streven naar een meer
doorzichtige en eenvoudige federale staatsstruc-
tuur voor de volgende terminologie : er zijn vier
entiteiten, deelgebieden genoemd, met name :
de deelstaat Vlaanderen, de Franstalige deel-
staat, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en
de Duitstalige Gemeenschap. Een deelstaat
heeft een ruimere autonomie dan een deelge-
bied. De deelstaat Vlaanderen valt samen met
het Nederlandse taalgebied en het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad. De Franstalige deel-
staat valt samen met het Franse taalgebied en
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest valt samen
met het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en
de Duitstalige Gemeenschap met het Duitse
taalgebied. In het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad sluit de bevoegdheid van de ene
overheid in de regel de bevoegdheid van de an-
dere uit ;

– wenst zich alleen in te laten met de noodzakelij-
ke aanpassingen aan het staatsbestel die een sa-
menhang vertonen met de instellingen van de
deelstaat Vlaanderen. Aldus worden ook met
betrekking tot de Brusselse instellingen voor-
stellen geformuleerd, aangezien de deelstaat
Vlaanderen zich uitstrekt tot in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad. Dit neemt niet weg
dat in de volgende staatshervorming ook bijzon-
dere aandacht moet uitgaan naar het respect
voor de eigenheid van de Duitstalige Gemeen-
schap ;

I. Algemene uitgangspunten en doelstellingen

– formuleert volgende algemene uitgangspunten
en doelstellingen :

1° het doel is het tot stand brengen van een
meer kwaliteitsvol en efficiënt bestuur en
een betere democratische besluitvorming ;

2° meer coherente bevoegdheidspakketten
zijn een belangrijk instrument voor het tot
stand brengen van zo'n bestuur, samen met
een ruime financiële en fiscale autonomie ;

3° met toepassing van het subsidiariteitsbegin-
sel dienen de bevoegdheden zo dicht moge-
lijk bij de bevolking gesitueerd te zijn ;

4° het federale staatsmodel dient gebaseerd te
zijn op een fundamentele tweeledigheid op
basis van twee deelstaten, met daarnaast
Brussel met een specifiek statuut en de
Duitstalige Gemeenschap ;

5° de solidariteit dient behouden te blijven, op
basis van objectieve, duidelijke en doorzich-
tige mechanismen en omkeerbaarheid. Der-
gelijk mechanisme mag niet tot gevolg heb-
ben dat de ontvangende deelstaat per capi-
ta meer overhoudt dan de betalende deel-
staat ;

6° de samenwerking tussen de overheden
dient verder uitgebouwd en bevorderd te
worden ;

7° de residuaire bevoegdheden dienen toege-
kend te worden aan de deelstaten. Het sys-
teem van de impliciete bevoegdheden van
de deelgebieden dient versoepeld te wor-
den ;

8° de bevoegdheid van de deelstaten om de
eigen instellingen te regelen dient uitge-
breid te worden. De deelstaten moeten een
eigen grondwetgevende autonomie verwer-
ven, met eerbiediging van een federaal
kader ;

9° de deelgebieden moeten maximaal betrok-
ken worden in de Europese en internatio-
nale besluitvorming, volgens het principe
"in foro interno, foro externo" ;

10° de Senaat dient maximaal opgebouwd te
worden op basis van de deelstaten, om
aldus mee vorm te geven aan de grondwet-
geving en de verhouding tussen de federa-
tie en de deelstaten ;

II. Financiële en fiscale autonomie

– is van mening dat de maximale versterking van
de fiscale en financiële autonomie een primor-
diaal te verwezenlijken doelstelling is bij de vol-
gende staatshervorming, omwille van de volgen-
de redenen :

1° fiscale autonomie laat toe rekening te hou-
den met verschillen in voorkeuren tussen de
deelstaten ;

Voorzitter
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2° het heffen van belastingen is een belangrijk
instrument voor het overheidsbeleid ;

3° fiscale autonomie versterkt de democrati-
sche legitimiteit van de deelstaten ;

4° fiscale autonomie laat de deelstaten toe
rechtstreeks de vruchten te plukken van het
beleid dat ze voeren ;

– benadrukt dat de globale budgettaire sanerings-
inspanningen, die onder meer in het Stabiliteits-
pact zijn vervat, gerespecteerd moeten worden ;

– onderkent de bijzondere financieringsnoden
van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Om
het Hoofdstedelijke Gewest toe te laten zijn
hoofdstedelijke functie volwaardig op te nemen,
zullen de deelstaten moeten bijdragen tot de fi-
nanciering van deze functie, waarbij zij zeggen-
schap en controle moeten hebben op de aan-
wending van deze middelen ;

– formuleert de volgende voorstellen inzake de
versterking van de financiële en fiscale autono-
mie :

1° de volledige bevoegdheid inzake de huidige
gewestelijke belastingen, de belasting op de
inverkeerstelling, het Eurovignet, de volledi-
ge registratierechten en de schenkingsrech-
ten, moeten overgedragen worden aan de
deelstaten en het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest ;

2° de fiscale autonomie van de deelstaten dient
in de eerste plaats versterkt via de volledige
overdracht van bevoegdheid inzake de per-
sonenbelasting. Voor de operationalisering
hiervan in Brussel dient een specifieke rege-
ling uitgewerkt te worden. Er dient een vol-
doende fiscaal draagvlak te worden behou-
den voor de uitoefening van de bevoegdhe-
den van de federale overheid ;

3° de bevoegdheid inzake de belastbare basis
en het tarief inzake de vennootschapsbelas-
ting blijven federaal, met mogelijkheid tot
ristornering van de opbrengsten aan de deel-
staten en het Brusselse Hoofdstedelijke Ge-
west volgens een nader te bepalen verdeel-
sleutel. De deelstaten en het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest kunnen, binnen af-
gesproken grenzen, autonoom en op eigen
kosten fiscale tegemoetkomingen in de ven-

nootschapsbelasting toekennen voor de aan-
gelegenheden waarvoor ze bevoegd zijn ;

4° indirecte belastingen blijven federaal, even-
tueel met uitzondering van de BTW op wer-
ken in onroerende staat ;

5° bij overdracht van fiscale bevoegdheden
moet in beginsel ook de inningsbevoegdheid
overgedragen worden, wat samenwerking en
informatie-uitwisseling noodzakelijk maakt ;

6° de deelstaten moeten mee de positieve en
negatieve gevolgen van de renteschommelin-
gen op de overheidsschuld dragen, zonder
een formele schuldsplitsing ;

7° een door een deelstaat rechtmatig ingevoer-
de belasting mag niet worden afgeschaft of
beperkt door de gewone federale wetgever.
Dit principe is strijdig met het beginsel van
de exclusieve bevoegdheden binnen ons
staatsbestel ;

III. Brussel

– stelt als principieel uitgangspunt de tweeledig-
heid van het federale staatsbestel voorop met
daarnaast een specifiek statuut voor Brussel, dat
door Vlamingen en Franstaligen op voet van ge-
lijkheid moet worden bestuurd ;

– wijst erop dat Brussel een tweetalig Hoofdste-
delijk Gewest is waarvan de grenzen definitief
zijn vastgelegd. Het vertoont eigen stadsgewes-
telijke kenmerken en heeft tegelijkertijd een
hoofdstedelijke en internationale functie ten
aanzien van het federale België en ten aanzien
van de twee deelstaten. Brussel is de hoofdstad
van Vlaanderen. De Brusselse Vlamingen
maken integraal deel uit van de deelstaat Vlaan-
deren ;

– is van mening dat de tweeledigheid van de Bel-
gische federale structuur met zich meebrengt
dat in het bestek van de verdere staatshervor-
ming voorrang verleend wordt aan de opbouw
vanuit de twee deelstaten. Dit heeft onder meer
tot gevolg dat de twee deelstaten in hun geza-
menlijke hoofdstad volwaardig kunnen partici-
peren in het beleid waarvan het belang het ste-
delijke niveau overstijgt. De opbouw vanuit de
twee deelstaten impliceert eveneens dat zowel
alle bestaande als nieuwe of uitgebreide be-
voegdheden van de deelstaten, bijvoorbeeld op

Voorzitter
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het vlak van gezondheids- en gezinsbeleid, vol-
ledig toepasbaar zijn te Brussel, zonder afbreuk
te doen aan de bevoegdheden van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest ;

– is van oordeel dat de basisverantwoordelijkheid
voor het Vlaamse beleid te Brussel ligt bij de
deelstaat Vlaanderen, waarbij de bevoegdheids-
afbakening met de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie (VGC) gebaseerd is op het beginsel
van de subsidiariteit. Het Brusselse terrein ver-
eist een specifieke, gemoduleerde uitvoering
van de Vlaamse regelgeving. Hierbij vervult de
VGC een belangrijke rol als expert van dat ter-
rein. Tevens vervult de VGC als gedecentrali-
seerd bestuur van Vlaanderen een essentiële
eerstelijnsfunctie voor de Brusselse Vlamingen ;

– formuleert de volgende voorstellen inzake
Brussel :

1° met het oog op de versterking van de institu-
tionele band tussen Vlaanderen en Brussel
moeten de Brusselse leden van het Vlaams
Parlement rechtstreeks verkozen worden ;

2° er dient een gewaarborgde vertegenwoordi-
ging van beide taalgroepen te komen op alle
beleidsniveaus. Tevens dienen er waarborgen
te komen voor een effectieve en evenwichti-
ge beleidsparticipatie van beide taalgroepen
op alle bestuursniveaus ;

3° de bicommunautaire sector dient een co-
communautair karakter te krijgen ;

4° de biculturele instellingen komen in aanmer-
king voor overdracht aan de twee deelsta-
ten ;

5° a) bepaalde gemeentelijke bevoegdheden
dienen om redenen van efficiëntie uitge-
oefend te worden op het niveau van het
Hoofdstedelijke Gewest ;

b) in het kader van de herinrichting van het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest moet
de mogelijkheid tot een herschikking van
de gemeenten tot een kleiner aantal wor-
den onderzocht ;

c) voor de diensten van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest wordt geopteerd
voor het principe van de tweetaligheid

van de ambtenaren in plaats van de
tweetaligheid van de dienst ;

d) de voogdijregeling voor de lokale bestu-
ren te Brussel dient afdwingbaar gemaakt
te worden ;

6° in domeinen zoals wetenschaps- en technolo-
giebeleid, buitenlandse handel, landbouw en
spoorwegbeleid moeten de twee deelstaten
de basisverantwoordelijkheid op zich nemen
in samenwerkingsverbanden met het Brus-
selse Hoofdstedelijke Gewest. In andere do-
meinen, zoals huisvesting en tewerkstelling,
kunnen zowel de deelstaten als het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest optreden ;

7° via een samenwerkingsverband tussen de
deelstaten, het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest en de federale overheid, dient de
hoofdstedelijke en internationale functie van
Brussel uitgebouwd te worden, ook finan-
cieel ;

IV. Coherente bevoegdheidspakketten

– is van mening dat een meer kwaliteitsvol en ef-
ficiënt bestuur vereist dat een aantal onduidelij-
ke of inefficiënte bevoegdheidsverdelingen
weggewerkt worden ;

– aanziet het tot stand brengen van meer cohe-
rente bevoegdheidspakketten dan ook als een
prioritaire doelstelling van de volgende staats-
hervorming. Dit impliceert inzonderheid het
volgende :

1° de organisatie van de lokale en provinciale
besturen moet een bevoegdheid van de
deelstaten en het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest worden, zoals trouwens reeds voor-
zien is in het Sint-Michielsakkoord. Daarbij
moet voorafgaandelijk een aparte, specifie-
ke regeling voor Brussel de positie van de
Brusselse Vlamingen in de Brusselse instel-
lingen waarborgen ;

2° de normerings-, uitvoerings- en financie-
ringsbevoegdheid betreffende het volledige
gezondheids- en gezinsbeleid moeten inte-
graal naar de deelstaten worden overgehe-
veld, dus onder meer met inbegrip van de
gezondheidszorgverzekering en de gezins-
bijslagen (kostencompenserende regelin-
gen). Daarbij moeten de inwoners van het

Voorzitter
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Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de vrije
keuze bekomen om toe te treden tot het
stelsel van de deelstaat Vlaanderen of van
de Franstalige deelstaat, dat telkens zowel
een regeling voor de inkomsten als voor de
uitgaven bevat ;

3° door een meer coherente bevoegdheidsver-
deling, moet de Vlaamse overheid beter in
staat gesteld worden om zelf een actief
werkgelegenheidsbeleid te voeren. Dit im-
pliceert onder andere :

a) samenwerkingsakkoorden met de fede-
rale overheid moeten de deelstaten en
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
grotere mogelijkheden geven om de
werkloosheidsuitkering aan te wenden
als activerend arbeidsmarktinstru-
ment ;

b) het aanwenden van de werkloosheids-
uitkeringen voor werkervaringsprojec-
ten moet een exclusieve bevoegdheid
van de deelstaten en het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest zijn ;

c) voor Vlaamse bevoegdheden moeten
Vlaamse sociale akkoorden kunnen
worden afgesloten, die door de Vlaam-
se regering bekrachtigd worden. Socia-
le akkoorden over zowel bevoegdhe-
den van Vlaanderen als federale be-
voegdheden, moeten ook door Vlaan-
deren worden bekrachtigd voor wat be-
treft haar bevoegdheden. Voor de an-
dere aangelegenheden die van cruciaal
belang zijn voor de ontwikkeling van
de economie en werkgelegenheid in
Vlaanderen, moet gewerkt worden aan
een globaal akkoord tussen de sociale
partners op Vlaams niveau als dat op
federaal niveau onmogelijk zou blijken
te zijn ;

4° er moet een volledige defederalisering van
het wetenschaps- en technologiebeleid
doorgevoerd worden, zowel in bevoegdhe-
den als in middelen. Dit impliceert de over-
heveling van het ruimtevaartbeleid, de we-
tenschappelijke programma's en de impuls-
programma's, alsook de activiteiten en mid-
delen die aansluiten bij de bevoegdheden
van de deelstaten. In Brussel dienen de
deelstaten de basisverantwoordelijkheid op

zich te nemen in een samenwerkingsver-
band met het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest. De federale overheid en het Brus-
selse Hoofdstedelijke Gewest zijn bevoegd
voor wetenschappelijk onderzoek dat ge-
richt is op de onderbouw van de beleidsdo-
meinen die tot hun bevoegdheden behoren.
De federale wetenschappelijke instellingen
moeten maximaal gevaloriseerd worden,
aansluitend op de materiële bevoegdheden
van de deelstaten ;

5° de volledige bevoegdheid inzake buiten-
landse handel dient aan de deelstaten te
worden toegewezen. Aldus moet het ex-
portpromotiebeleid de exclusieve bevoegd-
heid worden van de deelstaten. Dit impli-
ceert de afschaffing van de Belgische
Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH).
Beleidsafstemming en samenwerking tus-
sen de deelstaten is noodzakelijk. Wat be-
treft de Nationale Delcrederedienst en het
Comité voor financiële steun aan de export
(vroegere Copromex) moeten de deelstaten
een autonoom beslissingsrecht verwerven
voor de dossiers van de bedrijven uit de
eigen deelstaat. De "leningen van staat tot
staat" moeten door de deelstaten worden
beslist ;

6° de bevoegdheid over telecommunicatie
dient overgeheveld te worden naar de deel-
staten en het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest, waardoor zij bevoegd worden voor
de algemene principes (vrijmaken van de
markt), infrastructuur, eindapparatuur en
organisatie van de netwerken en diensten.
Er dient een samenwerkingsorgaan te wor-
den opgericht, dat instaat voor de coördina-
tie van het beleid in de deelstaten. Het Bel-
gisch Instituut voor Postdiensten en Tele-
communicatie (BIPT) dient omgevormd te
worden tot een orgaan op basis van de
deelstaten. Omroep blijft een bevoegdheid
van de twee deelstaten, onafhankelijk van
de gebruikte infrastructuur en technologie ;

7° de spoorinfrastructuur en de regionale ex-
ploitatie ervan dienen overgeheveld te wor-
den naar de deelstaten, evenals de volledige
reglementering inzake de binnenvaart. Op
deze domeinen nemen de twee deelstaten
in Brussel de basisverantwoordelijkheid op
zich in een samenwerkingsverband met het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Inzake
wegvervoer moeten de deelstaten en het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor

Voorzitter
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hun specifieke verkeers- en mobiliteitspro-
blematiek aanvullende regels kunnen uit-
vaardigen inzake verkeersreglementering
en regels van algemene politie. Fiscale
maatregelen om een betere ordening van
het vervoer en de mobiliteit te realiseren,
komen eveneens aan de deelstaten en het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest toe ;

8° Vlaanderen is nu reeds bevoegd voor het
voeren van een statistiekbeleid op voor-
waarde dat het de regels van de geheim-
houding respecteert. De statistiekdiensten
van de deelgebieden staan in voor de kwan-
titatieve beleidsinformatie van hun overhe-
den, in partnerschap met het Nationaal In-
stituut voor de Statistiek (NIS) en het Insti-
tuut voor de Nationale Rekeningen (INR) ;

9° aangezien de ontwikkelingssamenwerking
betrekking heeft op domeinen die hoofdza-
kelijk bij de deelstaten berusten, dienen,
binnen het bestaande kader inzake het bui-
tenlandse beleid van België, de ontwikke-
lingssamenwerking en de overeenstemmen-
de middelen toegewezen te worden aan de
deelstaten. Zij staan in voor de conceptie
en de uitvoering van dit beleid ;

10° het is belangrijk dat Vlaanderen meer be-
voegdheden verwerft om economische
groei door middel van een grotere onderne-
mingsdynamiek te bevorderen en marktfa-
lingen tegen te gaan. Het Participatiefonds,
het Sociaal-Economisch Comité van de
Distributie en het Nationaal Comité voor
de Distributie komen toe aan de deelstaten
en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
De deelstaten en het Brusselse Hoofdstede-
lijke Gewest moeten inzake de regulering
van de energiedomeinen die onder hun be-
voegdheid ressorteren, een eigen regule-
ringsorgaan kunnen instellen en beslissings-
recht krijgen over de vaststelling van de ta-
rieven en de technische aansluitingsvoor-
waarden voor de beleidsdomeinen die tot
hun bevoegdheid behoren (distributie, ra-
tioneel energiegebruik, decentrale produc-
tie) ;

11° er dient een volledige overheveling van de
landbouw-, tuinbouw- en visserijbevoegd-
heden naar de deelstaten doorgevoerd te
worden. Dit impliceert de volledige uitvoe-
ring van het Europese beleid, met inbegrip

van het quotabeheer, het wetenschappelijk
onderzoek, de productcontrole en de sani-
taire en fytosanitaire bevoegdheden ;

V. Specifieke aandachtspunten

– formuleert nog volgende specifieke aandachts-
punten :

1° het territorialiteitsbeginsel en het principe
van de niet-inmenging moeten ten volle ge-
realiseerd en gewaarborgd worden ;

2° Vlaanderen moet ook bevoegd worden voor
de organisatie van het administratief toezicht
in de randgemeenten en Voeren, alsook voor
de regeling van het taalgebruik in de ge-
meenten met een bijzonder taalstatuut ;

3° de deelstaten moeten betrokken worden bij
de voordrachten van leden van de hoogste
controleorganen : Arbitragehof, Raad van
State en Rekenhof ;

4° de deelstaten dienen zelf de regels te bepa-
len over het beheer en de controle van hun
financiën. Het federale Rekenhof, samenge-
steld uit een Nederlandstalige en een Frans-
talige Kamer, hangt zowel af van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers als van de par-
lementen van de deelstaten ;

5° gelet op de bevoegdheden van de Hoge
Raad voor Justitie, is het aangewezen dat de
deelstaten mede verantwoordelijkheid dra-
gen voor de benoeming en vorming van ma-
gistraten. Aan de problematiek van de hand-
having van het deelstatelijk recht, kan onder
meer een oplossing gegeven worden via een
versoepeling van de impliciete bevoegdhe-
den, of door meer gebruik te maken van sa-
menwerkingsakkoorden. De deelgebieden
moeten betrokken worden bij de bepaling en
de coördinatie van het vervolgingsbeleid,
voor de aangelegenheden waarvoor ze regel-
gevend bevoegd zijn. Het volledige justitiële
welzijnsbeleid komt toe aan de deelstaten.

De bespreking is geopend.

De heer Van Vaerenbergh, verslaggever, heeft het
woord.

De heer Etienne Van Vaerenbergh, verslaggever
(Op de tribune) : Mijnheer de voorzitter, collega’s,

Voorzitter
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het verhaal van de resolutie betreffende de kracht-
lijnen van Vlaanderen inzake de volgende staats-
hervorming is een lang verhaal. Het is eigenlijk al
begonnen op het ogenblik dat de vorige staatsher-
vorming in het federale parlement werd goedge-
keurd. Het kreeg een vervolg naar aanleiding van
de verkiezingen van 1995. Na deze verkiezingen
werd in dit Vlaams Parlement een nieuwe regering
verkozen die bestond uit een meerderheid van
CVP en SP. In de regeringsverklaring die toen werd
goedgekeurd, werd al aangekondigd dat er tijdens
deze regeerperiode ernstig zou worden nagedacht
over de bevoegdheden die Vlaanderen op dat mo-
ment al bezat.

Dit heeft geleid tot het opstellen van de zogenaam-
de Schrikkelnota van 29 februari 1996. Die Schrik-
kelnota gaf het standpunt weer van de ministers
van de Vlaamse regering. Daarnaast kwamen ook
de verzuchtingen van de Vlaamse administratie
over bepaalde disfuncties bij de uitoefening van de
Vlaamse bevoegdheden aan bod. Na de indiening
van deze nota is de commissie voor staatshervor-
ming gestart met de bespreking ervan.

Die bespreking werd opgedeeld in veertien of vijf-
tien onderdelen, op basis van de Schrikkelnota zelf.
De discussie in de commissie nam tussen de tachtig
en negentig vergaderingen in beslag. Daar moet
men ook nog de redactiecomités bijtellen, die na
ieder hoofdstuk een aantal krachtlijnen opstelden.
Het is dus duidelijk dat het hier om een lijvig werk
gaat.

Drie jaar werkzaamheden zijn vandaag tot een
einde gekomen. Voor elk thema van de Schrikkel-
nota werden een aantal krachtlijnen opgesteld. Dit
voorstel van resolutie is een samenvatting van de
hoofdpunten vervat in de verschillende krachtlij-
nen. Deze resolutie bevat vijf hoofdstukken.

De minister-president heeft bij de inleiding van de
Schrikkelnota in de commissie uitgelegd dat hij is
vertrokken van twee grote basisideeën. Hij stelde
klaar en duidelijk dat we moesten streven naar een
meer democratisch en transparant bestuur. De
tweede constante die hij aanhaalde was dat de
Schrikkelnota vertrok van het principe van de
tweeledigheid van het land, een oude Vlaamse eis.

Op het einde van de rit, bij de afsluiting van de be-
spreking, heeft hij gezegd dat vier thema’s belang-
rijk waren bij de opstelling van deze resolutie. Ten
eerste werd afgestapt van de opdeling tussen ge-
westen en gemeenschappen. De tweeledigheid

werd dus duidelijk benadrukt. Ten tweede stond de
minister-president achter de idee van de fiscale au-
tonomie. Ten derde vroeg deze resolutie coherente
bevoegdheidspakketten. Ten slotte onderstreepte
hij dat de deelstaten de federale instellingen mee
zouden besturen.

Het verwonderde mij als verslaggever – en ik heb
de meeste vergaderingen en hoorzittingen meege-
maakt – dat in deze discussie zeer sterk de nadruk
wordt gelegd op het feit dat de politieke partijen
zeer sterk van mening zouden verschillen over de
basisresolutie. Ik betwist dit. De meeste partijen
staan positief tegenover het grootste gedeelte van
deze resolutie. Ik wens hiervan een paar voorbeel-
den aan te halen.

Ik heb vastgesteld dat bij de afsluitende bespreking
de VLD haar houding als volgt heeft bepaald : ‘De
ontwerptekst beantwoordt aan de uitgangspunten
van de VLD.’ De CVP heeft gezegd dat ‘de ont-
werptekst een goede synthese is van de deelteksten
die na de bespreking van elk hoofdstuk werden
goedgekeurd.’ De Volksunie stelde dat ‘de ont-
werptekst in het verlengde ligt van twee belangrij-
ke breuklijnen : streven naar een verbetering van
de kwaliteit van de democratie en de ontvoog-
dingsstrijd van het Vlaamse volk.’ De SP heeft bij
monde van de heer Voorhamme gezegd : ‘De ont-
werptekst is in een aantal opzichten verdienstelijk
en komt in belangrijke mate tegemoet aan de doel-
stellingen van de SP inzake een verdere staatsher-
vorming, maar bevat onduidelijkheden en elemen-
ten waarover geen consensus bestaat.’ Agalev heeft
bij monde van zijn fractievoorzitter bij de afsluiten-
de bespreking verklaard : ‘Bij de volgende ronde
van de staatshervorming moet worden gestreefd
naar een efficiënt, democratisch bestuur, naar de
emancipatie van de burgers. Dit wordt in deze tekst
onvoldoende bereikt.’ Men spreekt echter ook
over een komende staatshervorming. Het Vlaams
Blok heeft gesteld dat de tekst te federaal is opge-
vat en dat het statuut van de tekst onduidelijk is.
De partij onderschrijft echter ook de waarde van
een groot deel ervan.

Ik wens vandaag als verslaggever in de eerste
plaats te benadrukken dat er in het Vlaams Parle-
ment een grote consensus bestaat over deze tek-
sten. Toch blijft er nog een divergentie bestaan in-
zake bepaalde delen ervan. Voor dit verslag wer-
den twee verslaggevers aangesteld. Mij werd ge-
vraagd meer specifiek in te gaan op een aantal the-
ma’s, waaronder Brussel, fiscale en financiële auto-
nomie, en ziekteverzekering en gezinsbijslagen.

Van Vaerenbergh
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De ontwerptekst van de resolutie bevat een be-
langrijke innovatie inzake de ziekte- en invalidi-
teitsverzekering en de gezinsbijslagen. Met het oog
op een verdere democratisering is het normaal dat
de normerings-, uitvoerings- en financieringsbe-
voegdheden inzake het volledige gezondheids- en
gezinsbeleid integraal naar de deelstaten worden
overgeheveld, met inbegrip van onder meer de ge-
zondheidsverzekering en de gezinsbijslagen.

Dit is een heel belangrijk principe waarover in de
commissie heel lang werd gediscussieerd. Alle
Vlaamse partijen staan achter dit principe, met uit-
zondering van het gedeelte over de financiering.
Alle partijen zijn het eens dat duidelijk moet wor-
den gesteld dat de normerings- en uitvoeringsbe-
voegdheden naar Vlaanderen moeten worden
overgeheveld.

De versterking van de financiële en fiscale autono-
mie wordt in de resolutie primordiaal aangegeven.
Er werd gezegd dat dit een heel belangrijke doel-
stelling is. Van de discussies en hoorzittingen in de
commissie voor Staatshervorming zijn vooral de
woorden van professor Van Orshoven me bijgeble-
ven. Hij stelde klaar en duidelijk dat fiscale auto-
nomie in de eerste plaats een vorm is van democra-
tie en dat een democratie zonder fiscale mogelijk-
heden er een op lemen voeten is. Dat is inderdaad
het belangrijkste gegeven dat we hier moeten on-
derlijnen. Fiscale autonomie versterkt de democra-
tische legitimiteit van onze deelstaat. Dat kan niet
genoeg worden herhaald.

In de resolutie en in de commissie werd gesteld dat
de personenbelasting volledig moet worden over-
geheveld naar de deelstaten. Dit is een heel belang-
rijk principe dat het democratisch gehalte van
Vlaanderen zal versterken. Van de vennootschaps-
belasting werd gezegd dat ze federaal kan blijven,
maar een ristornering van de opbrengsten aan de
deelstaten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
moet mogelijk zijn, volgens een nader te bepalen
verdeelsleutel.

De indirecte belastingen kunnen federaal blijven,
eventueel met uitzondering van de BTW op wer-
ken in onroerende staat. Er wordt eveneens bena-
drukt dat de fiscale bevoegdheid in beginsel ook de
inningsbevoegdheid moet omvatten. Wie bevoegd
is om fiscale wetten uit te vaardigen, moet ook in
de mogelijkheid verkeren om de belastingen te
innen.

Ten slotte kan inzake het financiële luik worden
vermeld dat de deelstaten mee de positieve en de
negatieve gevolgen van renteschommelingen op de
overheidsschuld moeten dragen, zonder een forme-
le schuldsplitsing.

Wat Brussel betreft bestaat de innovatie er vooral
in dat de tweeledigheid ervan wordt onderstreept.
Men onderschrijft volmondig dat de grenzen de-
finitief zijn en dat de Brusselse Vlamingen inte-
graal deel uitmaken van de deelstaat Vlaanderen.
De twee deelstaten – de Franstalige deelstaat en
Vlaanderen – moeten volwaardig kunnen partici-
peren in het beleid van Brussel. Dit wordt verdui-
delijkt in een aantal concrete maatregelen die wor-
den voorgesteld, met name de rechtstreekse ver-
kiezing van de Brusselse leden van het Vlaams Par-
lement. Dit komt met andere woorden eens te
meer neer op een versterking van de democratie,
een gewaarborgde vertegenwoordiging van beide
taalgroepen op alle niveaus, alsook waarborgen
voor een effectieve en evenwichtige beleidspartici-
patie. Verder moet de bicommunautaire sector
worden omgevormd tot een cocommunautaire sec-
tor en moeten de biculturele instellingen worden
overgedragen naar de gemeenschappen.

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-presi-
dent, ik denk hiermee een korte samenvatting te
hebben gegeven van de hoofdstukken die mij ter
bespreking werden toebedeeld. Ik kan enkel nog
bevestigen en benadrukken dat het belangrijkste
element in deze resolutie vervat zit in het feit dat
het de bedoeling is de democratische legitimiteit
van Vlaanderen verder door te trekken. Daarbij
streeft men er ook naar om de doorzichtigheid te
verhogen en de zaken die voor de burgers van be-
lang kunnen zijn, dichter bij hen te brengen. (Ap-
plaus bij de VU, de CVP en het VB)

De voorzitter : Ik verneem zonet dat de tweede
verslaggever, mevrouw Van Hecke, ziek is zodat we
tot de algemene bespreking kunnen overgaan.

Vermits de heer Denys naar alle waarschijnlijkheid
in het verkeer vastzit, stel ik voor dat de heer De
Gucht nu op de tribune plaatsneemt.

De heer Karel De Gucht (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, onze fractieleider zal inderdaad
ergens tussen Zulte en Brussel in het verkeer vast-
zitten. Ikzelf zou het vooral willen hebben over de
redenen die de VLD voor deze staatshervorming
naar voren brengt.

We hebben in dit land reeds een lange traditie van
staatshervormingen achter de rug. Maar hoewel we

Van Vaerenbergh
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daar reeds meer dan dertig jaar mee bezig zijn,
moeten we vaststellen dat dit thema nauwelijks bij
de bevolking leeft. Het is zeker geen thema dat de
mensen in vervoering brengt. Nu we voor een nieu-
we fase in de staatshervorming staan, moeten we
ons eerst eens goed bezinnen over de redenen voor
deze geringe belangstelling. Daartoe moeten we
ons eerst afvragen wat de resultaten zijn van de
staatshervormingen die we reeds – al dan niet ver-
teerd – achter de rug hebben.

De reden voor deze geringe belangstelling moet
mijns inziens in de eerste plaats worden gezocht in
het feit dat we er door al die staatshervormingen in
geslaagd zijn van dit land een bijzonder ingewik-
kelde aangelegenheid te maken. Ik wil daarmee
niet zeggen dat dit land niet minder ingewikkeld
zou zijn geworden indien we die staatshervormin-
gen niet hadden doorgevoerd. Toch wordt de inge-
wikkeldheid van onze structuren – met Brussel als
hoogtepunt – door de gewone burger geassocieerd
met de hele démarche van staatshervormingen die
sinds de jaren vijftig constant deel uitmaken van
het politieke debat.

De VLD pleit er dan ook voor deze staatshervor-
ming duidelijk te gebruiken om de ordening van de
staat op het Belgische grondgebied eenvoudiger,
doorzichtiger en democratischer te maken. Alleen
op die manier kan de staatshervorming bijdragen
tot een efficiënter bestuur. Die boodschap is duide-
lijk nog niet doorgedrongen bij de bevolking.

Een van de kernpunten van de staatshervorming
die werd voorgesteld door de commissie en in de
resoluties zit vervat, is de band tussen bevoegdhe-
den en inkomsten. Die is essentieel voor een goede
staatsorde en een goed werkende democratie, maar
ontbreekt volledig in onze huidige staatsvorm. Wie
de bevoegdheden uitvoert, moet ook in staat zijn
om de burger daartoe om de middelen te vragen.
Ik pleit dus voor fiscale autonomie.

Als wordt uitgevoerd wat op papier staat, dan
komt er een kantelmoment. We zullen dan in een
situatie terechtkomen waarbij de bevoegdheden
van het regionale niveau in geldmassa uitgedrukt,
groter zijn dan die van het federale niveau. In een
goede democratische ordening kan het toch niet
dat een overdracht van bevoegdheden gepaard
gaat met een beperkte fiscale autonomie. Bij een
fiftyfifty-verdeling tussen de federale staat en de
deelstaten moeten ook de te verwerven inkomsten
volledig parallel lopen.

Mijnheer de voorzitter, ons fundamenteel menings-
verschil met de SP gaat hierover. De SP kiest bij
het overhevelen van de gezondheidszorg en de kin-
derbijslag – die een niet onbelangrijk deel van de
staatshervorming vormen – voor een systeem dat
indruist tegen het idee van de fiscale autonomie.
De SP wil de gezondheidszorg blijven financieren
via dotaties op basis van zogenaamde objectieve
criteria. De gezondheidszorg vormt echter een
enorm pakket van de bevoegdheden en wordt
zowel door bijdragen als door algemene middelen
gefinancierd.

In het algemene plaatje waarbij de helft van de be-
voegdheden tot het federale en de andere helft tot
het regionale niveau behoren, kan de gezondheids-
zorg enkel worden gefinancierd met middelen die
het Vlaams Parlement kan halen bij de Vlaamse en
Brusselse burgers.

De fiscale autonomie is de wortel van de democra-
tie. Het is onbegrijpelijk dat er een meningsverschil
over heerst in dit halfrond. De heer Van Vaeren-
bergh heeft gelijk dat alle democratische fracties er
gelijklopende meningen op nahouden over heel
veel punten. Het is verwonderlijk dat dit niet het
geval is voor een van de basiselementen voor een
goede werking van de democratie.

Ik wil mijn betoog illustreren aan de hand van en-
kele elementen. De SP opteert voor de financiering
van de gezondheidszorg voor hetzelfde systeem als
voor de financiering van het onderwijs. Aan de
hand van een aantal zogenaamd objectieve criteria
worden middelen naar de gemeenschappen over-
geheveld.

Ten eerste blijkt na tien jaar dat op het federale ni-
veau een verkeerde berekening werd gemaakt. Ge-
lukkig voor ons was het een fout in ons voordeel
en hebben we nog recht op ongeveer 5 miljard
frank. De fout toont echter aan dat het berekenen
van dergelijke geldstromen niet probleemloos ver-
loopt. De berekening zal trouwens nog veel moei-
lijker blijken voor de gezondheidszorg dan voor
het onderwijs, omdat de parameters voor de finan-
cieringswet van het onderwijs vrij eenvoudig zijn.
Een objectivering van de financiering van de ge-
zondheidszorg zal veel ingewikkelder zijn en aan-
leiding geven tot veel meer betwistingen.

Men moet regelmatig discussiëren over de objec-
tieve criteria, en dat moment is er nu voor het on-
derwijs. Zelfs over dat ene criterium, namelijk het
aantal leerlingen dat in aanmerking komt, bereikt
men geen akkoord. Men had tijdens deze regeerpe-
riode een oplossing moeten vinden voor de verdere

De Gucht
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financiering van het onderwijs, maar dat is niet ge-
lukt omdat men er niet in slaagt tot dezelfde telling
te komen. De Vlaamse regering houdt op dat punt
– terecht vind ik – het been stijf. Men mag niet den-
ken dat een objectief systeem van overheveling van
de gelden naar de regio’s makkelijk bestuurbaar
zou zijn.

De SP wil een omkeerbaar solidariteitsmechanis-
me tussen Vlaanderen en Wallonië inbouwen, dat
los van de interpersonele solidariteit staat. Als men
twee systemen uitbouwt, moeten daar goede rede-
nen voor bestaan. Ik zie zulke redenen in de inko-
mensvervangende takken van de sociale zekerheid,
maar niet in de gezondheidszorg.

De heer Gilbert Bossuyt : Waarom legt u het stand-
punt van de VLD niet uit, in plaats van het onze ?

De heer Karel De Gucht : Ik leg uw standpunt niet
uit, ik probeer aan te tonen dat het onjuist is. U
hanteert die positie trouwens om bijzondere rede-
nen, ik kom daar nog op terug.

Ik heb dus nog altijd geen goede uitleg gehoord
waarom de gezondheidszorg in Wallonië 15 percent
per hoofd duurder is dan in Vlaanderen. Ik denk
dat ik de redenen ken : het voorschrijfgedrag en de
organisatie van de gezondheidszorg van hoog tot
laag, van huisarts tot ziekenhuis. Het argument dat
de bevolkingssamenstelling tot een totaal ander
uitgavenpatroon zou leiden, is vals. Ik zie geen
goede reden waarom de Vlaming zou meedoen aan
een zogezegd objectief systeem dat op een onver-
antwoorde transfer van middelen neerkomt. We
verkiezen dat de transfer in de gezondheidszorg
wordt afgebouwd over een redelijke termijn, name-
lijk over tien jaar, zoals dat ook in het onderwijs is
gebeurd.

Toen onderwijs nog een federale bevoegdheid was,
wist de toenmalige minister helemaal niet hoeveel
leerlingen het Franstalig onderwijs telde, het inte-
resseerde hem al geenszins omdat hij er niet voor
moest betalen. Dat bewustzijn is helemaal omge-
slagen toen Wallonië zelf bevoegd werd voor On-
derwijs. Men heeft ernstige inspanningen onderno-
men om de sector te rationaliseren, en er is dus
geen enkele reden waarom dat met de gezond-
heidszorg niet zou kunnen.

Nog een bijkomend argument : we zitten met een
zwaar probleem, want door de ontwikkeling van de
wetenschap kost gezondheid steeds meer geld. Ook
de veroudering van de bevolking speelt daarbij een

rol. De keuze ligt deels bij het efficiënt regionalise-
ren van de gezondheidszorg, waarbij men dan ook
opteert voor kwaliteitszorg voor iedereen of een
duale geneeskunde. De SP kiest indirect voor het
tweede. Hun systeem zal tot een duurdere en uit-
eindelijk ook duale gezondheidszorg leiden. Wij
opteren voor een doelgericht saneren van de ge-
zondheidszorg met de duidelijke bedoeling ook op
termijn aan iedereen kwaliteitsgeneeskunde aan te
bieden.

Mijnheer Bossuyt, ik heb mijn redenen om in te
gaan op een aantal argumenten van uw partij ten
voordele van de regionalisering van de normering
en de uitvoering maar niet van de financiering. Ik
wil aantonen dat u het standpunt van Vlaanderen
verzwakt om minder evidente redenen. U maakt
een zeer duidelijke keuze om op termijn de hele
sociale zekerheid federaal te houden. Uw stand-
punt sluit aan bij een model dat om begrijpelijke
redenen wordt verdedigd door Wallonië. Ik begrijp
echter niet dat men dat vanuit Vlaanderen ook
doet.

Men zou ook een aantal aardsere redenen kunnen
aanhalen. U bent er als de dood voor om u op dit
moment te distantiëren van de PS. Ik verwijs naar
de zeer expliciete vraag van uw partijvoorzitter aan
de PS om plechtig te verklaren dat ze nooit in de
regering zou stappen zonder de SP. Tenzij ik iets
heb gemist, is daar nog geen antwoord op geko-
men. Dat punt staat blijkbaar niet hoog op de
agenda bij die partij.

Mijnheer de voorzitter, het voorstel van resolutie
vormt een ernstige basis van discussie met Wallo-
nië. Vanuit Wallonië komen er zeer veel verklarin-
gen die soms op het incivieke af zijn. Men zou elk
gesprek met Vlaanderen weigeren. Zo heeft gewe-
zen minister van Financiën Maystadt gezegd dat
men Wallonië niet meer onder druk kan zetten
door te dreigen met een devaluatie omdat de euro
is ingevoerd. Dat getuigt van een bijzonder inciviek
gedrag, dat bovendien wijst op zijn al dan niet ge-
speelde onbekendheid met economische fenome-
nen. In een monetaire unie worden misstappen en
ontsporingen die vaak met dit soort discussies ge-
paard gaan, zwaarder afgestraft. In het vroegere
systeem konden we de rekening incasseren via een
devaluatie. Dit soort verklaringen zegt iets over de
Waalse verbetenheid en irrationaliteit ten over-
staan van dit debat.

Ik zou tot onze Waalse landgenoten willen zeggen
dat Vlaanderen geen gesprek over de verdere her-
vorming van de staat kan worden ontzegd. Dat zou
zeer ondemocratisch zijn. De Vlaamse meerder-
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heid in dit land is een feit. Wanneer een van de
partners die deel uitmaakt van de federale struc-
tuur, een gesprek wil voeren over een aantal aspec-
ten van dat model en over de ordening van de
staat, kan men dat niet afwijzen. Dit zou verkeerd
zijn en ook ingaan tegen de belangen van Wallonië.

Ik voeg daaraan toe dat in dit land een aantal
scheeftrekkingen bestaan. Een gebrek aan fiscale
autonomie leidt ertoe dat men in een soort con-
sumptiefederalisme is terechtgekomen. Een aantal
bevoegdheden zijn niet op een rationele manier
verdeeld.

Een aantal bevoegdheden is irrationeel verdeeld.
De inkomensstromen van Vlaanderen naar Wallo-
nië bijvoorbeeld zijn soms ongerechtvaardigd. Elke
Vlaming, en zeker de VLD, is voorstander van soli-
dariteit, maar enkel als die gerechtvaardigd is. In-
komenstransferten kunnen enkel als er een goede
reden voor is.

Wallonië vergist zich als het weigert het gesprek
aan te gaan over de samenleving en de ongerecht-
vaardigde transferten van middelen. Dit gesprek
komt er sowieso. Ofwel gebeurt het nu op een ra-
tionele basis tussen democratische partijen, ofwel
verschuift het naar de toekomst en wordt het veel
irrationeler en poujadistischer. De zwakste groep
van ons land, met name onze Waalse landgenoten,
zal dan de rekening betalen. (Applaus bij de VLD,
de VU en de CVP)

De voorzitter : De heer Taylor heeft het woord.

De heer John Taylor (Op de tribune) : Mijnheer de
voorzitter, mijnheer de minister-president, dames
en heren, de CVP-fractie wil in het debat over een
volgende staatshervorming geen strijd voeren over
symbolen. Dat leidt immers tot niets. Soms hebben
we de indruk dat een sereen, objectief debat over
de tekst van de commissie voor Staatshervorming
bewust of onbewust onmogelijk wordt gemaakt
door een verkeerde of eenzijdige interpretatie van
de goedgekeurde resolutie, door het niet willen lui-
steren naar of niet verstaan van elkaar. Dialoog is
essentieel in een federaal staatsmodel. Achter dat
model blijven we ook staan.

Via vier staatshervormingen, waarbij de CVP een
belangrijke voortrekkersrol heeft gespeeld, heeft
de Belgische samenleving een lange weg afgelegd
op weg naar een staatsmodel sui generis. De com-
plexe Belgische samenleving heeft tot gevolg dat
ook onze staatsinrichting nogal ingewikkeld is. Mo-

menteel hebben we een federaal model dat duide-
lijk een aantal confederale trekjes vertoont, bij-
voorbeeld inzake bevoegdheden over buitenlandse
betrekkingen. Dit alles illustreert hoe relatief de
strijd om de symbolen in termen van federaal of
confederaal wel is. Ieder federaal staatsmodel is
immers anders. Dé federale staat bestaat immers
niet.

Het is erg belangrijk dat er bij een volgende staats-
hervorming een grotere doorzichtigheid komt in de
federale structuur en instellingen. Dat is een van de
eerste doelstellingen van de commissie voor Staats-
hervorming. Daarom hebben we ook geprobeerd
een nieuwe terminologie in te voeren : we spreken
van vier deelgebieden en voeren het woord deel-
staat in. Op die manier worden een aantal essentië-
le uitgangspunten van onze visie over het federale
staatsmodel gerespecteerd : de indeling in vier taal-
gebieden, als fundament van ons staatsrechtelijk
systeem ; de tweeledigheid van ons staatsbestel ; de
versterking van de band tussen de Vlamingen in
Brussel en die in het Nederlandstalig taalgebied.

We begrijpen de commotie die in sommige mid-
dens rond de term deelstaat bestaat, niet goed. Het
huidige onderscheid tussen gewesten en gemeen-
schappen waarvan de bevoegdheden verschillend
worden ingevuld, is erg onbegrijpelijk voor onze
bevolking. Ook in het buitenland begrijpt men dat
niet. De term deelstaat is niet in tegenspraak met
een federaal staatsmodel. Ook de Duitse Länder
en de Zwitserse kantons, de Gliedstaatten, zijn
geen onafhankelijke staten binnen een federale of
confederale staat. Tot slot is de term deelstaat op
het Vlaams niveau, zowel binnen de regering en
het Parlement als in de begroting goed ingebur-
gerd. Het is een feitelijke werkelijkheid. De Frans-
taligen moeten beslissen of ze dat ook willen of dat
ze de verwarring en de zwakheid van hun systeem
willen laten bestaan.

Ten tweede wil de CVP het hele debat over de
staatshervorming voornamelijk op een zakelijke en
objectieve wijze voeren. Het is duidelijk dat de
staatshervorming momenteel niet voltooid is. Er
bestaan nog te veel spanningen tussen de twee
grote gemeenschappen. Ze hebben vooral op een
aantal belangrijke terreinen, zoals de gezondheids-
zorg, het gezinsbeleid en het sociaal-economisch
beleid, niet de mogelijkheid om een effectief beleid
te voeren dat beantwoordt aan de specifieke be-
hoeften en opvattingen die eigen zijn aan zo een
beleid. Eigen financiële middelen, die duidelijk
steunen op een volledige verantwoordelijkheid
voor uitgaven en inkomsten, zijn daarbij een sluit-
stuk.

De Gucht
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Het is overduidelijk dat vooral Vlaanderen in onze
federale context de negatieve gevolgen van de hui-
dige bevoegdheidsverdeling dagelijks aan den lijve
ondervindt. Dit is veel minder het geval voor het
het federale niveau. Dit heeft heel wat ongenoegen
en frustratie tot gevolg. Het is niet gezond om dat
latente ongenoegen te laten groeien en te laten
verder woekeren. Dit is ook niet goed voor de fe-
derale samenleving, voor de Bundestreue zelf.

Ik wil hierbij ook nog opmerken dat het voor ons
niet gaat om een ‘eigen volk eerst’- mentaliteit.
Vlaanderen kan of mag niet het slachtoffer worden
van zijn eigen dynamisme, van zijn wil om een ade-
quaat sociaal-economisch beleid te voeren in het
belang van zijn bevolking.

Ten derde is het hoofddoel van de volgende staats-
hervorming voor de CVP-fractie het tot stand
brengen van meer coherente bevoegdheidspakket-
ten en dit voor een beter bestuur en als remedie
tegen het immobilisme op bepaalde terreinen. Op
de domeinen waar Vlaanderen volledig bevoegd is,
waar met andere woorden coherente bevoegd-
heidspakketten bestaan, zoals bijvoorbeeld op het
gebied van cultuur, onderwijs, toerisme en leefmi-
lieu, ontwikkelt Vlaanderen resoluut een eigen be-
leid en boekt het ook werkelijk vooruitgang.

Ik lees bijvoorbeeld in een interview met de direc-
teur van Toerisme Vlaanderen in De Standaard van
woensdag 17 februari jongstleden, dat Toerisme
Vlaanderen met groot succes een volledig eigen
koers vaart inzake de promotie van Vlaanderen in
Nederland. Ik citeer : ‘De motieven zijn vooral
praktisch. Het Vlaams-Waalse verschil in snelheid,
beleid en budgetten dwong ons tot de meest onmo-
gelijke compromissen.’

Op andere domeinen, zoals het welzijnsbeleid, het
economie- en werkgelegenheidsbeleid, de organi-
satie van ons binnenlands bestuur, de buitenlandse
handel enzovoort worden we geconfronteerd met
een onvolledige, onduidelijke en inefficiënte be-
voegdheidsverdeling. Niet alleen verhindert dit
Vlaanderen om het beleid te voeren dat het wenst,
aangepast aan de eigen noden en behoeften. Op tal
van terreinen leidt dit bovendien tot immobilisme.

Ik denk hier bijvoorbeeld aan de perikelen rond
Marivlam, waarbij minister Van Rompuy is gebotst
op een institutionele en communautaire muur in
zijn poging om een Vlaamse lastenverlaging door
te voeren. Hieruit blijkt duidelijk dat een grotere
fiscale autonomie nodig is.

Uit de hoorzittingen in de commissie voor Staats-
hervorming is duidelijk gebleken dat op tal van do-
meinen tevens grote cultuurverschillen bestaan tus-
sen Vlaanderen en Wallonië. Die bemoeilijken het
beleid momenteel sterk. In één van deze hoorzit-
tingen stelde professor Jan De Maeseneer van de
groep huisartsengeneeskunde van de RUG het vol-
gende : ‘De culturele verschillen tussen Noord en
Zuid maken wel dat een eigen invulling van de or-
ganisatie van de gezondheidszorg noodzakelijk is.
In Vlaanderen gaat ongeveer 66 percent van de
huisartsen en 37 percent van de specialisten ak-
koord met de verplichte inschrijving van een pa-
tiënt bij een vaste huisarts. In Wallonië bedragen
die cijfers respectievelijk 32 percent en 15 percent.
Het verschil in antibioticagebruik, bijvoorbeeld,
heeft niets meer te maken met behoeften, maar wel
met een andere relatie tussen arts en patiënt en
met een andere wijze van praktijkvoering. Deze
historisch gegroeide culturele verschillen moeten
worden gehonoreerd.’

De voorzitter : De heer Sleeckx heeft het woord.

De heer Jef Sleeckx : Ik kan uiteraard ook citeren.
Professor Frans Spinnewyn, ook niet de eerste de
beste, lid van de onverdachte Vlaamse onderzoeks-
groep sociale zekerheid 2002, stelde op een forum
in 1996 dat de voorkeuren van de rijke gezinnen in
Vlaanderen en deze van de rijke gezinnen in Wal-
lonië meer overeenstemmen dan deze van rijke en
arme gezinnen binnen Vlaanderen of binnen Wal-
lonië zelf.

Dat is een ander citaat. In het derde rapport van
Jadot wordt duidelijk gezegd dat de culturele ver-
schillen veel groter zijn binnen de provincies en ar-
rondissementen, namelijk tussen stad en platte-
land, tussen sociale klassen onderling en tussen
laag- en hooggeschoolden. Daar ligt precies het
probleem. De verschillen binnen de arrondisse-
menten en provincies zijn veel groter dan deze tus-
sen de gewesten. Wanneer u dan toch citeert, dan
mag u dit er ook bij vermelden.

De heer John Taylor : Ik citeer enkel wat de heer
De Maeseneer tijdens de hoorzittingen heeft ge-
zegd. De heer Jadot was daar eveneens toe uitge-
nodigd ? maar hij is niet gekomen.

Er zijn ongetwijfeld nog andere verschillen, maar
we kunnen niet ontkennen dat er belangrijke cul-
tuurverschillen zijn vastgesteld door de mensen op
het veld. We proberen daaruit de juiste conclusies
te trekken om een efficiënter beleid te voeren in
Vlaanderen en in Wallonië.

Taylor
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De heer Jef Sleeckx : In dat geval gaat het niet om
een verschil tussen noord en zuid, maar een ver-
schil tussen west en oost. We stellen immers vast
dat West-België, met name in West-Vlaanderen,
Oost-Vlaanderen en Henegouwen, wordt gecon-
fronteerd met een overconsumptie, terwijl er in
Antwerpen, Limburg, Luik en Luxemburg een on-
derconsumptie is. Wat de consumptie betreft, liggen
de zaken dus wel een beetje anders.

De heer Johan Sauwens : Pleit u voor nieuwe deel-
gebieden ?

De voorzitter : De heer Taylor heeft het woord.

De heer John Taylor : Ik wilde eigenlijk alleen aan-
tonen hoe cultuurverschillen een invloed kunnen
hebben op het beleid. Het is belangrijk dat men
daaruit de conclusies trekt om een eigen efficiënt
beleid te kunnen voeren.

Op het federaal vlak is er een weddenverhoging
doorgevoerd voor burgemeesters en schepenen.
Hoe positief deze geïsoleerde maatregel ook mag
zijn, een ernstig globaal statuut voor de lokale
mandatarissen blijft uit. De wet lost de terechte
vraag op naar een betere financiële situatie maar
beantwoordt niet aan de verwachtingen die in
Vlaanderen leven voor een betere organisatie van
het lokaal bestuur. Vlaanderen is echter niet be-
voegd voor de gemeente- en provinciewet. De de-
federalisering van de organisatie van de lokale en
provinciale besturen is dan ook een belangrijke eis
in deze resolutie, te meer omdat het om een belofte
gaat die nog steeds niet is ingelost.

Deze voorbeelden illustreren nog een ander be-
langrijk aspect van de staatshervorming. Men zegt
dat de modale Vlaming niet wakker ligt van een
verdere staatshervorming. Dat wil ik best geloven.
Hij heeft wellicht ook niet wakker gelegen van de
vorige staatshervorming. Hij zal echter wel wakker
liggen van datgene wat we met een verdere staats-
hervorming willen bereiken zoals meer werkgele-
genheid via een doeltreffend en krachtig econo-
misch ondersteuningsbeleid, beter openbaar ver-
voer, een kwalitatief hoogstaande zorgverzekering
in het kader van de uitbouw van een vernieuwde
gezondheidszorg, een doeltreffend gezinsbeleid,
een beter binnenlands bestuur, enzovoort.

Tijdens 33 hoorzittingen heeft de commissie voor
Staatshervorming gepraat met en geluisterd naar
115 betrokkenen. Onze resolutie is dus geen ge-
spierde tekst die op niets is gebaseerd. De commis-

sie heeft haar visie degelijk onderbouwd via hoor-
zittingen met de betrokken ambtenaren en de
mensen die elk op hun terrein de incoherenties en
hinderpalen in de huidige bevoegdheidsverdeling
hebben aangeklaagd. Uit al die hoorzittingen is
duidelijk gebleken dat een verdere staatshervor-
ming wel degelijk leeft bij de mensen, en dit zowel
in de onderwijs-, welzijns- en gezondheidssector als
in de economische en wetenschappelijke sector.

In al deze middens is men niet tegen het federale
België. Men kiest wel voor grotere Vlaamse be-
voegdheden, om zo een efficiënter beleid te kun-
nen voeren, dat aansluit bij de concrete noden en
behoeften. Onze resolutie heeft dus wel degelijk
een maatschappelijk draagvlak. De commissie voor
Staatshervorming heeft haar rol als maatschappe-
lijk forum vervuld, en dat weerspiegelt zich in de
tekst.

Een van de belangrijkste kritieken is wel dat de so-
lidariteit zou worden afgebouwd. Men beweert dat
de tekst de visie verwoordt van de voorstanders
van een egoïstisch Vlaanderen. Het tegendeel is
waar. In de aanhef van de resolutie wordt de soli-
dariteit uitdrukkelijk vermeld als een algemeen
uitgangspunt. De solidariteit moet steunen op dui-
delijke, doorzichtige, objectieve en omkeerbare
mechanismen. Daar kan toch niemand tegen zijn ?
Wie een efficiënt bestuur voorstaat, verwerpt on-
doorzichtige transfers die op niet-objectieve gege-
vens zijn gebaseerd. Ze wakkeren immers een la-
tent Vlaams ongenoegen aan, en zijn in de huidige
budgettaire context gewoon onaanvaardbaar.

Eén en ander moet ook worden gezien in het kader
van ons streven naar een verantwoorde solidariteit.
We zijn voorstanders van een solidariteit die de an-
dere partij aanmoedigt en helpt om haar sociaal-
economisch draagvlak te versterken.

De voorzitter : De heer Verrijken heeft het woord.

De heer Emiel Verrijken : U hebt het over de be-
schuldiging dat Vlaanderen egoïstisch zou zijn. U
weet toch dat, per inwoner bekeken, Vlaanderen in
de naoorlogse periode jaarlijks meer aan Wallonië
betaalt dan West-Duitsland voor Oost-Duitsland ?
Dat heeft trouwens geen enkel resultaat, in tegen-
stelling met de toestand in Oost-Duitsland, dat
nochtans gedurende veertig jaar schaamteloos is
geëxploiteerd door het marxisme. Dit voorbeeld
toont aan dat deze beschuldiging elke grond mist.
Verschillende generaties van Vlaamse belastingbe-
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talers betalen zich blauw om dat Belgische ding in
stand te houden.

De heer John Taylor : We ontkennen niet dat die
beschuldiging in sommige middens wordt geuit. Ik
deel uw mening dat er een grote solidariteit be-
staat, dat daarvoor weinig erkentelijkheid wordt
opgebracht, dat die dikwijls erg onduidelijk is, en
dat dit tot veel wrevel heeft geleid.

De Franstaligen zeggen dat ze geen vragende partij
zijn voor een nieuwe staatshervorming. Ik ben er
nochtans van overtuigd dat meer fiscale autonomie
ook in het belang van Wallonië is. Wallonië heeft er
belang bij over een eigen beleidsinstrument te be-
schikken om een doeltreffend economisch en te-
werkstellingsbeleid te voeren. Hoe men het ook
draait of keert : zonder fiscale hefbomen kan men
geen eigen sociaal-economisch beleid voeren. Wal-
lonië heeft er alle belang bij onze tekst goed te
lezen.

Het ontbreken van fiscale autonomie is een be-
langrijk democratisch deficit van onze instellingen.
Fiscale autonomie moet er komen, omdat het een
hoeksteen is van behoorlijk bestuur, en omdat fis-
cale instrumenten bij bepaalde specifieke bevoegd-
heden horen. We weten dat sommige gezaghebben-
de kringen inzake fiscale autonomie nog verder-
gaande eisen formuleren. Ons inziens zijn de eisen
in de resolutie evenwichtig. We houden immers re-
kening met de risico’s op grote scheeftrekkingen,
fiscale ontwijking en negatieve fiscale concurrentie.
Vooral op het gebied van de vennootschapsbelas-
ting zijn dit belangrijke argumenten tegen een te
verregaande beleidsautonomie bij het bepalen van
de basisbelasting en de belastingtarieven.

Er wordt voorgesteld om de deelstaten en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest de mogelijkheid te
geven om binnen afgesproken grenzen, autonoom
en op eigen kosten, tegemoetkomingen inzake de
vennootschapsbelastingen toe te kennen voor de
aangelegenheden waarvoor ze bevoegd zijn. Dat is
erg belangrijk, en ook perfect realiseerbaar. Bij de
overheveling van de personenbelasting is er een
probleem met Brussel. Daarom stellen we voor dat
een specifieke regeling voor Brussel wordt uitge-
werkt. Dat is geen probleem, want deze tekst is
geen wettekst, maar een visie op de toekomst.

Fiscale autonomie is belangrijk. Maar ze is niet de
enige politieke doelstelling. Ze moet worden beke-
ken in een ruimer kader. Ik wil even expliciteren :
‘in het kader van een verdere sanering van de

openbare financiën, en binnen het stabiliteitspakt,
geen stijging van de globale fiscale en parafiscale
druk’. Ook dat is belangrijk. Ik zou zeggen : ‘ook in
het kader van de verlichting van de lasten op ar-
beid, door vermindering of verschuiving van de be-
lastingdruk’.

We zien de zaak ook in het kader van een grotere
transparantie van het belastingstelsel voor de bur-
gers. Verder willen we distorsies als gevolg van fis-
cale concurrentie vermijden. Ook vragen we een
inhoudelijke afstemming van de belastingbevoegd-
heden op de andere bevoegdheden, zodat de fisca-
liteit kan worden gebruikt als gedragsturend me-
chanisme en ter ondersteuning van het eigen eco-
nomisch beleid. Voor elk deelgebied en ook voor
de federale overheid moet zowel qua omvang als
qua dynamiek een redelijk niveau van financiering
blijven bestaan.

Ten slotte moet een adequate financiering van de
hoofdstedelijke functie van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest mogelijk zijn. Binnen dit kader zien
we de fiscale autonomie. De CVP heeft steeds ge-
kozen voor de tweeledigheid van onze staatsstruc-
tuur, ook in Brussel. Ook het Vlaamse regeerak-
koord van 17 juni 1995 gaat uit van tweeledigheid.
In het goedgekeurde voorstel van resolutie werd
die tweeledigheid bevestigd en versterkt, ook in
Brussel, in het belang van de Brusselaars zelf overi-
gens.

Brussel krijgt daardoor een ruimer aanbod van
voorzieningen. Daarbij wordt uitdrukkelijk reke-
ning gehouden met de eigen aard van het tweetalig
gebied Brussel-hoofdstad en de specifieke behoef-
ten en eigen verantwoordelijkheden van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest. Het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest blijft belangrijke bevoegdheden
behouden en zijn fiscale autonomie wordt in grote
mate versterkt. Het is dus onjuist dat de tekst Brus-
sel onder voogdij van de twee deelstaten zou plaat-
sen en de communautaire tweeledigheid in Brussel
zou versterken. Eigenlijk pleiten we voor een door-
gedreven dialoog met de Brusselaars, met oog voor
de specifieke realiteit in hun stad. Om die reden
wordt sterk de nadruk gelegd op samenwerking
tussen onder meer de deelstaat Vlaanderen en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik zal besluiten.
Ten eerste is de goedgekeurde tekst geen grijze
nietszeggende tekst. Daarvoor lokt hij te veel reac-
ties uit. Het is trouwens de eerste maal dat aan
Vlaamse parlementaire zijde een volgende ronde
van de staatshervorming zo grondig wordt voorbe-

Verrijken
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reid. Sommige verwijten ons daarmee onze strate-
gie prijs te geven, wat volgens hen niet verstandig
zou zijn. De vorige staatshervormingen waren het
gevolg van communautaire crisissen. Nu wilden we
de volgende staatshervorming grondig voorberei-
den, in alle openheid voor wie het wilde weten,
zien en horen. Voor de eerste maal heeft het
Vlaams Parlement zo grondig een visie ontwikkeld
op die staatshervorming.

Dat is het bewijs van de eigen dynamiek van dit
parlement. Het is een spontaan proces, dat wordt
gestuurd door de logica van de democratie. Als
Vlaamse volksvertegenwoordigers willen we de
Vlaamse bevolking een goed bestuur aanbieden. In
die optiek is een volgende staatshervorming nood-
zakelijk.

Deze tekst zou er niet zijn geweest indien de rege-
ring haar regeringsverklaring, en vooral de Schrik-
kelnota, niet had goedgekeurd. De Schrikkelnota
was een basiswerk. Aan de hand daarvan hebben
we drie jaar kunnen werken. Ik wil de verdienste
van de minister-president niet onderschatten. Ik wil
hem bedanken voor de impulsen die hij heeft gege-
ven, en voor zijn driejarige bijstand. Ik wil hem ook
bedanken voor zijn uitspraken, met dankbare of
ondankbare gevolgen.

Tijdens deze zittingsperiode, maar ook ervoor,
heeft de minister-president terzake reeds belangrij-
ke uitspraken gedaan. Hij zei dat een verdere
staatshervorming onvermijdelijk zou zijn, en dat
deze evolutie in dit land niet kon worden gestopt.
Dat werd hem ook vóór deze zittingsperiode niet
altijd in dank afgenomen. Ik ben ervan overtuigd
dat dat een motor was om tot dit voorstel van reso-
lutie te komen.

Deze tekst zou er ook niet zijn geweest zonder de
dynamiek van voorzitter Sauwens van onze com-
missie. Met doorzettingsvermogen en hardheid
heeft hij ons meegesleurd naar waar we vandaag
zijn aanbeland. Deze tekst zou evenmin tot stand
zijn gekomen zonder de inspanning van alle frac-
ties, die gedurende drie jaar op een positieve ma-
nier inhoudelijk zeer sterk hebben meegewerkt om
onze huidige positie te bereiken.

We hebben in de commissie gestemd over deze
hele zaak. Er bestond, een grote consensus tussen
de democratische partijen.

Het is echter duidelijk dat ook hier de ideeën niet
ver van elkaar liggen. Dat er geen grotere consen-

sus is, is niet te wijten aan een bepaalde fractie. Dit
valt te betreuren. Misschien is het wel de fout van
ons allen, en hadden we langer moeten zoeken
naar een ruimere democratische consensus.

Ruime steun voor deze tekst is immers ongetwij-
feld belangrijk. De vraag rijst of we vandaag, alvo-
rens over te gaan tot de definitieve stemming, niet
vooralsnog een ultieme poging kunnen wagen om
een grotere consensus over de basisideeën van
deze resolutie te bereiken. De voorbije drie jaar
ondersteunden alle democratische partijen deze
ideeën immers grotendeels. We moeten die poging
doen in het belang van de ondersteuning van de
visie van deze tekst.

Deze tekst is geen wettekst. Het is geen grondwets-
herziening. Het is een toekomstvisie die we hebben
willen ontwikkelen. Het is een gesprekstekst, op
basis waarvan een dialoog moet worden gevoerd
met al wie betrokken is bij en zorg heeft voor het
federale koninkrijk.

Op de eerste plaats is de tekst gericht aan wie fede-
rale verantwoordelijkheid draagt. Hij is ook gericht
aan alle Vlaamse partijen. Wie het CVP-standpunt
over een volgende staatshervorming bekijkt, kan
vaststellen dat wat hier drie jaar lang is gebeurd,
reeds vruchten heeft afgeworpen binnen de Vlaam-
se politieke partijen. Straks zal onze voorzitter ver-
der ingaan op dit standpunt.

Tot slot is deze tekst ook gericht aan de Franstali-
gen. Zoals de vorige spreker reeds zei, hebben zij
het recht niet een dialoog te weigeren. Wanneer
het Vlaams Parlement, dat 6 miljoen inwoners van
dit land vertegenwoordigt, een vraag formuleert tot
een samen nadenken over de toekomst van dit sa-
menleven, dan heeft niemand die daar belang bij
heeft en verantwoordelijkheid draagt, het recht dit
gesprek te weigeren. Het maakt niet uit of het om
Vlamingen of Franstaligen gaat. Het weigeren van
een gesprek kan op lange termijn leiden tot veel
gevaarlijkere situaties, tot een hypotheek op dit sa-
menleven. Het is net de bedoeling van deze tekst
en deze gesprekken om te zorgen voor een beter
bestuur in Vlaanderen en België. Zo zal het ver-
trouwen van de bevolking in de democratie wor-
den versterkt en verbeterd. Dat is ons opzet. Deze
vraag stellen we aan alle betrokkenen, en we ver-
wachten daar een antwoord op. (Applaus bij de
CVP, de VLD, de VU en de SP)

De voorzitter : De heer Van Hauthem heeft het
woord.

Taylor
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De heer Joris Van Hauthem (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, mijnheer de minister, geachte
leden, sta me toe meteen met de deur in huis te
vallen. Wij zijn geen federalisten en zullen dat ook
nooit worden. Wij zijn al evenmin confederalisten
en zullen dat ook nooit worden, binnen België wel-
teverstaan.

Karel Dillen heeft in 1977 het Vlaams Blok niet
opgericht om de Belgische staat zodanig te hervor-
men dat er een mooi evenwicht tot stand zou
komen tussen het Belgische en het Vlaamse be-
leidsniveau. Het federalisme, dat trouwens in alle
federale staten een model sui generis is, lost het
Belgische nationaliteitenconflict niet op. Integen-
deel, het institutionaliseert de conflicten. Het stelt
de definitieve oplossing slechts uit en verscherpt de
tegenstellingen.

Alvorens in te gaan op de resolutietekst wil ik ter-
zake toch een aantal beschouwingen geven. Deze
zijn immers noodzakelijk om onze uiteindelijke
houding te begrijpen.

Op de vraag of het Belgische federalisme de geëi-
gende weg is om Vlaanderen in staat te stellen
zichzelf volledig volgens eigen inzichten te ont-
plooien en zijn rechtmatige plaats op het Europese
en internationale forum in te nemen, luidt ons ant-
woord ondubbelzinnig : neen. Hetzelfde geldt trou-
wens voor het confederalisme. Want het Belgisch
federalisme dat we tot op heden kennen, is een on-
waarschijnlijk boerenbedrog geweest.

Buitenlandse politicologen zullen zich wellicht al-
tijd afvragen waarom in een unitaire staat met
twee volkeren net het meerderheidsvolk koos voor
een federale staatsstructuur. Dit is zelfs een contra-
dictio in terminis, aangezien federalisme een be-
schermingsmechanisme inhoudt voor de minder-
heid tegen een eventueel machtsmisbruik door de
meerderheid. Toch werd het federalisme een offi-
ciële Vlaamse strategie, waarbij het tegelijkertijd
ook een teken van onmacht was.

De eerste contouren van het federalisme dat we nu
kennen, werden niet toevallig gecreëerd na ‘Leu-
ven Vlaams’. Het Belgische regime begreep toen
de boodschap. De Vlaamse kracht van het getal en
het Vlaamse bewustzijn waren op een voor het re-
gime angstwekkende manier naar boven gekomen.
Het Vlaamse autonomiestreven moest worden ge-
kanaliseerd. Plots beleed België dus het federalis-
me als verweermechanisme. Dit verweermechanis-
me gold tegen twee mogelijkheden. Ten eerste was
er de mogelijkheid dat de Vlamingen de macht in
de staat zouden overnemen door gewoon hun

meerderheid te gebruiken. Ten tweede was er de
mogelijkheid dat de staat zou worden gesplitst
onder druk van de Vlaamse macht.

In die context was het federalisme voor de Belgi-
sche machthebbers een geniale vondst. Het heeft
de Vlamingen de indruk gegeven dat aan hun wen-
sen tegemoet werd gekomen, terwijl het Vlaamse
autonomiestreven in feite werd verdoofd. In wer-
kelijkheid is het Belgische federalisme erin ge-
slaagd dertig jaar lang de Vlaamse macht te kanali-
seren en te neutraliseren. Dat Belgische federalis-
me gaat steeds over dezelfde verwerpelijke princi-
pes : het fnuiken van de Vlaamse meerderheid
door pariteiten, alarmbellen, grendels en dubbele
meerderheden. Dit gaf aan Wallonië een ongehoor-
de machts- en blokkeringspositie zodat het zijn po-
litiek, financieel en sociaal-economisch geprivile-
gieerde positie kon handhaven en bestendigen.
Door die blokkeringspositie kan Wallonië elke ver-
dere federalisering tegenhouden, tenzij de Vlamin-
gen opnieuw bereid zijn schandalige toegevingen
te doen.

Verder kwam elke staatshervorming er volgens het
welbekende recept : toegevingen doen die altijd en
uitsluitend aan Vlaamse kant negatief doorslaan,
dit voor Belgische bevoegdheidsverdelingen die
Wallonië ten goede kwamen en Brussel verder van
Vlaanderen vervreemdden. De betonnering van de
faciliteiten, het gepruts aan het statuut van Voeren,
het derde gewest Brussel, de nefaste financierings-
wet, de transferstromen : dit alles is het resultaat
van een federalisme dat een nefaste strategie is ge-
bleken.

Jo Colruyt had gelijk toen hij in 1993 verklaarde :
‘Nu zitten de Vlamingen pas met een probleem. Ze
hadden de macht en geven die nu af. Ze zijn ge-
woon zot. Het strafste is dat ze er nog trots op zijn.’
Lode Claes had ook meer dan overschot van gelijk
toen hij in zijn boek ‘De afwendbare nederlaag’
schreef : ‘De Vlamingen wisten niet dat ze konden
winnen, en ze weten nu niet dat ze verloren heb-
ben.’

Wij geloven al lang niet meer in alweer een rondje
staatshervorming. Deze keer zit Wallonië trouwens
in een zetel. Wallonië is geen vragende partij en
kan dus de pasmunt – zijnde Brussel en de Rand –
nu al klaarhouden, omdat de Vlamingen zo geniaal
zijn geweest om bij het Sint-Michielsakkoord onge-
veer alles weg te geven en geen enkele troef meer
achter de hand te houden.

Ik wil het nu hebben over de tekst zelf. Ik geef
graag toe dat er zeer grondig is nagedacht over het
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institutionele kader waarin Vlaanderen zich van-
daag bevindt. Deze tekst is niet het resultaat van
één nachtje brainstormen, maar wel van diepgaand
werk. Dat is zeker een verdienste. Bij de stemming
over de eindtekst in de commissie hebben we ons
echter onthouden. Hiervoor hadden we twee rede-
nen : een van inhoudelijke, en een van politiek-
strategische aard.

Wat de inhoudelijke kant van de zaak betreft, zijn
we het met een aantal elementen eens, met een
aantal gedeeltelijk eens en met een aantal absoluut
niet eens. Zo zijn we het uiteraard niet eens met
het uitgangspunt. Men blijft vastzitten in een fede-
rale logica waarbinnen geen oplossing meer moge-
lijk is. Onze uitgangspunten zijn fundamenteel an-
ders. Bijgevolg is het blijven aanvaarden van de
eerbiediging van het federaal kader niet alleen ver-
werpelijk, maar ook gevaarlijk. Uiteraard zijn we
het eens met een volledige federalisering van het
wetenschaps- en technologiebeleid, de buitenland-
se handel, de telecommunicatie, de reglementering
van de binnenvaart, de ontwikkelingssamenwer-
king, het Participatiefonds, het Sociaal-economisch
Comité van de Distributie alsook het Nationaal
Comité van de Distributie, de landbouw, de zeevis-
serij, de tuinbouw enzovoort. Deze instrumenten
moeten misschien wel tot onze bevoegdheden be-
horen om tot een beter en meer coherent bestuur
te komen, maar maken niet de nevralgieke punten
uit die de machtsverhoudingen in dit land bepalen.
Over die punten gaat de tekst heel wat minder ver.

Er wordt wel met zoveel woorden gezegd dat dit
land fundamenteel op een tweeledige basis moet
worden georganiseerd, waardoor men impliciet
toegeeft dat de oprichting van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest een grove misrekening was. Men
trekt daar echter niet de consequenties uit voor de
tekst zelf. De nefast gebleken drieledigheid zit in
de concrete voorstellen nog altijd ingebakken.

Het dilemma waarbij een meer autonoom Vlaan-
deren ook een autonoom Brussel betekent, waarbij
de zelfstandigheid van Vlaanderen de zelfstandig-
heid van Brussel vergroot, waarbij we binnen de
Belgische context Brussel verliezen, blijft bestaan.
Naar aanleiding van de rechtstreekse verkiezing
van het Vlaams Parlement heeft men in het Sint-
Michielsakkoord gesproken over de dynamiek die
daarvan zou uitgaan. Dit geldt ook voor Brussel.

Kortom, binnen de Belgische context verliezen we
Brussel. Deze tekst verandert daar helaas niets
aan. De huidige bevoegdheden van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest blijven grosso modo en
voor de belangrijkste zaken overeind. Alleen voor
de nieuwe bevoegdheden zou een onderscheid
kunnen worden gemaakt tussen de deelstaten en
Brussel. In een aantal voorstellen krijgt het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest er nog een aantal be-
voegdheden bij.

Het feit dat we Brussel binnen de Belgische con-
text daadwerkelijk aan het verliezen zijn, kon niet
beter worden geïllustreerd dan door de brief die
voorzitter De Decker van de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad op 1 maart naar de voorzitter van dit
parlement stuurde. Hij vroeg daarin expliciet om
dit voorstel van resolutie, goedgekeurd door een
commissie van dit parlement, niet aan deze assem-
blee voor te leggen. Wat Brussel betreft, blijven we
dus zwaar op onze honger en trekt men de tweele-
digheid absoluut niet door.

We zijn het ook eens met het principe van de fisca-
le autonomie, maar het gaat alweer niet ver ge-
noeg. De vennootschapsbelasting blijft federaal,
net als de indirecte belastingen. Het voorstel gaat
dus niet ver genoeg, zeker wanneer men zoals som-
migen vanuit een confederale logica vertrekt.

Er is ook geopteerd voor een slechts gedeeltelijke
splitsing van het tewerkstellingsbeleid. Hoe men
dat rijmt met het principe van de coherente be-
voegdheidspakketten is mij een raadsel. Er is geop-
teerd voor een slechts gedeeltelijke splitsing van de
sociale zekerheid, alleen voor gezondheidszorg en
kinder- of gezinsbijslagen. Hoe dat te rijmen valt
met het principe van de coherente bevoegdheids-
pakketten, is ons alweer een raadsel.

Voor de internationale vertegenwoordiging van
Vlaanderen, vooral op het Europese vlak, blijven
we eveneens op onze honger. Het is toch zonne-
klaar dat de Europese Unie alleen lidstaten aan-
vaardt, en geen deelstaten of regio’s. Als men een
volwaardige vertegenwoordiging wil van Vlaande-
ren op het Europese vlak, moet men consequent
zijn met zichzelf en pleiten voor een onafhankelij-
ke Vlaamse staat, die lidstaat kan worden.

Bovendien staan een aantal dingen niet in deze re-
solutie. Dat is bijzonder jammer. Hoewel het nog
steeds kan, werd bijvoorbeeld geen aandacht be-
steed aan de oude eis tot splitsing van het arrondis-
sement Brussel-Halle-Vilvoorde, ook voor de Se-
naat en voor de Europese verkiezingen. De heer
Busquin zal bij de Europese verkiezingen nog
stemmen kunnen ronselen tot in Galmaarden.

Van Hauthem
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Ook inzake een eventuele splitsing van Justitie blij-
ven we op onze honger zitten. Alleen het justitieel
welzijnsbeleid zou moeten worden overgeheveld
naar de gemeenschappen. De huidige minister van
Justitie pleitte nochtans, weliswaar twee weken
voor hij minister werd, in een vrije tribune in De
Standaard voor een splitsing omdat men op Bel-
gisch vlak in een impasse was verzeild geraakt. Dat
bewijst dat er niet enerzijds sociaal-economische
problemen zijn en anderzijds communautaire. De
twee zijn volkomen met elkaar verweven. De heer
Landuyt, toch niet bepaald een Vlaams extremist,
verklaarde niet zo lang geleden : ‘Ik ben als fla-
mingant uit de commissie Dutroux gekomen, want
met de Franstaligen is niet samen te werken.’ Al
deze elementen tonen aan waarom deze tekst hele-
maal niet ver genoeg gaat, los van het uitgangspunt
van de federale logica, die we verwerpen.

De tweede reden van onze onthouding heeft te
maken met het statuut van deze tekst, de waarde
ervan, het al dan niet vrijblijvende karakter ervan.
Als ik het goed begrepen heb, wil men deze tekst
gebruiken als basis voor het opstarten van alweer
een dialoog van gemeenschap tot gemeenschap.
Maak u echter geen illusies ; er komt geen dialoog
van gemeenschap tot gemeenschap. De vorige keer
is die er ook niet geweest. De politieke partijen
zullen bepalen of er al dan niet een volgende
staatshervorming komt en hoe ze er desgevallend
zal uitzien. Men kan dat betreuren, maar het is de
realiteit. Noch de heer Van den Brande, noch het
Vlaams Parlement, maar het federaal parlement
zal beslissen over de volgende staatshervorming.

Bijgevolg hebben we bij de bespreking van de
eindtekst in de commissie de vraag gesteld naar het
engagement, niet van de fracties, maar van de
Vlaamse politieke partijen. Is deze resolutie een
absoluut minimum ? Is het een conditio sine qua
non, die moet worden gerealiseerd vooraleer men
wil toetreden tot een volgende federale regering, of
niet ? Als het dat is, gaat uw geloofwaardigheid
erop vooruit. Zo niet, dan is dit inderdaad een vrij-
blijvend document dat erop is gericht het Vlaams
blazoen van de heer Van den Brande en zijn CVP
op te poetsen.

Dat zegt bijzonder veel over de positie van het
Vlaams Parlement in het Belgisch institutioneel ge-
heel. Het Vlaams Parlement is een institutionele
zandbak waarin men kasteeltjes mag bouwen tot
de heer Dehaene als een locomotief komt aange-
denderd, de zandkasteeltjes met zijn gekende sub-
tiliteit overhoop stampt, en het einde van de speel-

tijd fluit. Gelet op de posities die werden ingeno-
men na de stemming in de commissie, ziet het er
naar uit dat het dit laatste scenario wordt.

De heer Van Peel, voorzitter van de CVP en lid van
het Vlaams Parlement, heeft onmiddellijk na de
stemming verklaard : ‘In deze tekst zit wel drie jaar
werk, maar dat werkt inspirerend. Het is een nuttig
denkspoor, meer niet. We gaan naar de volgende
staatshervorming met het CVP-programma.’ De
heer Dehaene zegt hetzelfde. We maakten vorige
zondag een bijzonder gênante situatie mee toen in
het programma De Zevende Dag premier Dehae-
ne kwam zeggen dat de resolutie van nul en gener-
lei waarde is, en dat alleen het CVP-partijprogram-
ma als uitgangsbasis kan dienen, waarna de heer
De Roo, fractieleider van de CVP in het Vlaams
Parlement, de klaveren zot komt uithangen, zeg-
gende dat dit de tekst is waarmee men naar een
volgende staatshervorming zal gaan.

We hebben ook vastgesteld dat de SP op het laat-
ste moment van mening is veranderd. Waar zij in
de commissie wel degelijk de tekst over de federa-
lisering van de gezondheidszorgen en de gezinsbij-
slagen hebben goedgekeurd, was dat precies het
struikelblok om zich op het einde te onthouden.
Het argument was alweer dat ze de solidariteit met
Wallonië niet wilden verbreken. (Opmerking van
de heer Gilbert Bossuyt)

Mijnheer Bossuyt, het is niet moeilijk teksten goed
te keuren waaraan een hele reeks voorbehouden
worden gekoppeld. U haalt voor de zoveelste keer
het totaal versleten argument van de solidariteit
aan die niet zou mogen worden doorbroken. Uit
een studie van de KBC blijkt dat met die solidari-
teit ondertussen reeds een bedrag van 380 miljard
frank per jaar is gemoeid. Het is de SP echter niet
te doen om de solidariteit met de Waalse zieken,
werklozen en gepensioneerden. Neen, het is de SP
enkel te doen om de solidariteit met de PS. Ik kan
anders niet begrijpen waarom de voorzitter van de
SP, de heer Erdman, na de stemming in de commis-
sie verklaarde dat enkele bijsturingen in het insti-
tutionele kader wel kunnen zolang ze niet te ver
gaan en dat hij daar tegelijkertijd aan toevoegde
dat de SP, indien zij tot een volgende regeringsdeel-
name zou worden uitgenodigd, daar enkel op zal
ingaan als zij daarin zou worden vergezeld van de
PS. Als de heer Voorhamme solidariteit predikt, is
dat dus duidelijk solidariteit met de PS.

Wij hebben ondertussen ook de Waalse reacties ge-
hoord. We hebben daarbij onmiddellijk een una-
niem afwijzingsfront gemerkt en daarbij vastge-
steld dat men er alweer mee dreigt het dossier van
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de uitbreiding van de Brusselse grenzen en het
dossier Voeren op tafel te gooien. De Walen zien
België duidelijk helemaal anders dan de Vlamin-
gen. Zij zien België nog louter als een voor hen
voordelige constructie, een constructie die voor
hen een financiële meerwaarde heeft. Eens de
melkkoe die België is geworden, is uitgemolken,
hoeft België voor hen niet langer. Een dergelijke
houding kunnen we niet langer dulden. Af en toe
wordt de vraag gesteld naar de meerwaarde die
België voor Vlaanderen heeft, maar een afdoend
antwoord – hoewel dit voor de hand ligt – komt er
nooit. De reactie van de Franstalige partijen is dan
ook een persiflage van de reactie van Koning Al-
bert tijdens de eerste wereldoorlog. Toen luidde
het : ‘Zwijg en vecht’. Nu luidt het : ‘Zwijg en be-
taal’.

Dit parlement zit dus hopeloos met zichzelf in de
knoei, tenzij het vooralsnog een andere weg op-
gaat. De macht van de meerderheid laten spelen
kan niet meer vermits er geen unitair kader meer
bestaat. Het federalisme als middel om tot de zelf-
standigheid van Vlaanderen te komen is achter-
haald en is bedrog. We weten wel dat onze minis-
ter-president graag zwaait met een democratisch
feit waar men niet omheen zou kunnen wanneer
dit parlement een aantal eisen op tafel legt. Het
spijt me, maar op mij maakt dit argument geen en-
kele indruk. We hebben het immers al zo vaak ge-
hoord. Als dit niet of als dat niet, dan moet men er
ernstig rekening mee houden dat het Belgische
contract wel eens zou kunnen worden opgezegd,
luidt het dan alweer. De gebalde vuist hebben we
echter nog nooit op tafel horen bonken.

We worden dikwijls bestempeld als doemdenkers.
De vraag is evenwel of het breien van de 843ste
strofe van het liedje ‘hou me tegen of ik bega een
ongeluk’ niet het echte doemdenken is. Doemden-
ken is het woord waarmee de pleitbezorgers van de
volwassenheid zo graag uitpakken, maar dat zij
meer dan wie ook bedrijven. Het is de doem van
het sacrosancte Belgische kader. Binnen dat kader
mag men de Vlaamse revolutionair spelen omdat
er toch geen revolutie komt. Binnen dat kader mag
men zo veel hervormen als men maar wil, men
botst toch op een wand die men tot nu toe niet
wilde doorbreken. Binnen dat kader mocht men
gerust ‘Vlaanderen eerst’ roepen, de echo luidde
steeds ‘België blijft’. De Vlaamse Sint-Jorissen en
Siegfrieds blijven tegen de draak met zeven kop-
pen vechten, maar ze hebben zich er bij voorbaat
plechtig toe verbonden nooit meer dan zes koppen
af te hakken.

De eindstrijd kan enkel worden gewonnen als men
afstapt van een dergelijke mentaliteit. Laten we
niet langer beweren dat Vlaanderen de eisende
partij is, laten we ook echt de eisende partij zijn.
Laten we niet langer iets verwachten van het zo-
veelste rondje staatshervorming dat door de blok-
keringspositie van Wallonië enkel kan uitdraaien
op alweer meer bevoegdheden voor een romp-
Vlaanderen in ruil voor eenzijdige toegevingen.
Ook voor de pragmatici uit het verleden stond het
Vlaamse heir pal tot aan de onderhandelingstafel.
Daar bezweek het voor de laatste keer die nooit de
laatste keer bleek te zijn. Laten we in godsnaam
ophouden als pure masochisten Willem Elschots
vers ‘zolang gij stamelend bidt en bedelt bij de
poort’ voor de miljoenste keer af te dreunen. Laten
we in plaats daarvan de poort intrappen.

Collega’s, federalisme is een achterhaald middel.
We staan opnieuw voor een Waals front tegenover
nochtans zeer redelijke eisen. Het nieuwe middel
kan niet anders dan onafhankelijkheid heten. Al-
leen daarmee kunnen we Brussel terugwinnen en
de nederlagen uit het verleden ongedaan maken.
Onafhankelijkheid is niet tegen Wallonië gericht,
maar is nodig om een eind te maken aan een slecht
huwelijk waarin de ene partner steeds wordt bedr-
ogen. Men zal opwerpen dat ook het project van
een onafhankelijke Vlaamse staat die zijn plaats als
volwaardige lidstaat in Europa kan opnemen, ook
een akkoord van de andere kant vergt. Ik ben het
daar niet mee eens. Een scheiding met wederzijdse
toestemming is te verkiezen, maar een scheiding
kan ook op eenzijdig verzoek. Deze mogelijkheid
is misschien niet legaal, maar als ze wordt gedragen
door een meerderheid van een soeverein Vlaams
Parlement is ze wel legitiem. Dit bewijzen het
Waals Parlement en het parlement van de Franse
Gemeenschap geregeld.

Ik twijfel niet aan de goede en oprechte bedoelin-
gen van heel wat collega’s in dit halfrond. Het fede-
ralisme als middel voor meer Vlaamse zelfstandig-
heid heeft voor ons al lang afgedaan, maar toch
heeft de resolutie ook enkele verdiensten. Het is
een verdienste dat er een tekst is en dat die reeds
werd afgewezen in het zuiden van het land.

U weet dat het Vlaams Blok altijd de motor van de
Vlaamse onafhankelijkheidsgedachte is geweest.
Twintig jaar geleden waren de termen separatisme
of boedelscheiding nog taboe. Toen Karel Dillen
het woord separatisme uitsprak, lachte men mee-
warig en vroeg men zich af of hij op de planeet
Mars leefde. Twintig jaar later zijn deze termen al
lang geen taboe meer. Ze worden in steeds grotere
middens gehanteerd. Dit gebeurt niet vanuit een
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soort emotionele reactie, maar omwille van de
nuchtere vaststelling dat alles in dit land op het
Belgische niveau wordt geblokkeerd omdat de vi-
sies over steeds meer sectoren van het maatschap-
pelijke leven in Vlaanderen en Wallonië steeds ver-
der uit elkaar groeien. Een federaal beleid voeren,
is daardoor onmogelijk geworden.

Ik voorspel nu reeds dat van de verwezenlijking
van deze tekst bijzonder weinig in huis zal komen.
Dat u morgen een desillusie rijker zult zijn, is mis-
schien ook een verdienste. Als deze tekst, die reeds
werd afgewezen door Wallonië, leidt tot een polari-
satie tussen Vlaanderen en Wallonië en tot een
frustratie in dit parlement, dan zullen de ogen van
steeds meer mensen opengaan, zal men tot het in-
zicht komen dat Vlaamse onafhankelijkheid – des-
noods eenzijdig uitgeroepen – de enig mogelijke
uitweg is, en zal de tekst enig nut hebben. In die
context zijn we geneigd deze tekst goed te keuren,
niet omwille van de inhoud, wel omwille van het
feit dat dit het inzicht zal bijbrengen dat boedel-
scheiding de enig mogelijke oplossing is.

We vinden echter niet dat deze tekst nog kan wor-
den geamendeerd. We vinden ook niet dat er een
gesplitste stemming moet gebeuren over deze
tekst. Dan is het een soort saucissonering van de
resolutie, waaruit iedere fractie dan naar eigen
goeddunken kan uithalen wat haar het beste uit-
komt en wegwerpen wat niet past. Dat is een ma-
nier om ten opzichte van de eigen achterban het
gezicht te redden. Als dat gebeurt, is de kracht van
deze tekst zodanig verzwakt en hoeft het voor ons
niet meer.

We zijn geneigd deze tekst alleen in de context van
de polarisatie tussen Vlaanderen en Wallonië goed
te keuren, niet omdat hij een stap in de goede rich-
ting is – men moet van ons geen steun verwachten
bij welke Belgische staatshervorming dan ook –
maar omdat we hopen dat hij zal bijdragen tot het
besef dat er nog maar één staatshervorming moge-
lijk en noodzakelijk is, namelijk de laatste en de-
finitieve. Ik hoop dat deze tekst zal bijdragen tot
het besef dat de slagzin ‘Met België als het kan,
zonder België als het moet’, moet worden omge-
draaid tot ‘Zonder België omdat het moet, zonder
België omdat het kan’. (Applaus bij het VB)

De voorzitter : De heer Vermeiren heeft het
woord.

De heer Francis Vermeiren : Mijnheer de voorzit-
ter, de heer Van Hauthem sprak over neigingen.

Onze fractie heeft op geen enkel moment bij de
goedkeuring van deze tekst de neiging te denken
aan onafhankelijkheid.

De voorzitter : De heer De Batselier heeft het
woord.

De heer Norbert De Batselier (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-presi-
dent, dames en heren, dit debat is een belangrijk
debat, maar voor dit Vlaams Parlement ook een
gevaarlijk debat. Het is belangrijk omdat dit debat
niet mag ontaarden in slogans. Gebeurt dat wel,
dan geven we de indruk louter bezig te zijn met
macht, structuren en instellingen. Het is gevaarlijk
omdat de mensen de indruk kunnen krijgen dat
men in Brussel en ook in dit Vlaams Parlement,
enkel met zichzelf bezig is, en dat we niet begaan
zijn met de werkelijke bekommernissen van de be-
volking.

Voor de democratie is een evaluatie en aanpassing
van de staatsstructuren een uiterst belangrijke en
constante opgave. Het gaat immers over de manier
waarop we in Vlaanderen gestalte kunnen geven
aan de democratie, aan het invullen van het beleid.
Over hoe we de efficiëntie en het democratisch ge-
halte van ons beleid kunnen verhogen, hoe we met
andere woorden de bevolking beter kunnen die-
nen.

Dit was ook de invalshoek van mijn boek ‘In goede
staat’ dat ik vorig jaar in januari voorstelde. Los
van gevoelsmatige overwegingen – die in deze con-
text minder belangrijk zijn- heb ik ten persoonlijke
titel getracht het debat over de hervorming van
onze instellingen een vooruitstrevende wending te
geven door structuren, beleid, maatschappelijke
uitdagingen en menselijke behoeften aan elkaar te
koppelen.

Het staatshervormingsdebat op zich heeft immers
nood aan een visie en een conceptie. Niet de instel-
lingen, maar de democratie, haar waarden, doelstel-
lingen en verwezenlijkingen dienen centraal te
staan. Deze benadering raakt aan de pijlers van de
democratie en bijgevolg aan de fundamenten van
het Vlaams Parlement.

Het verheugt me dat de commissie voor Staatsher-
vorming tijdens de voorbije drie jaar de discussie-
nota van de Vlaamse regering grondig en uitvoerig
heeft besproken en onderzocht. Ik dank minister-
president Van den Brande en de voorzitter van de
commissie voor hun bijdrage aan het debat. De be-
doeling was steeds het democratisch bestuur te ver-
sterken. De vergaderingen verliepen grotendeels in
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een sfeer van sereniteit en rationaliteit. Hiermee
heb ik de twee elementen geschetst die mij cruciaal
lijken om de hervormingen de nodige kans op suc-
ces te gunnen. Ik kom hier verder op terug.

Ik neem hier het woord om te onderstrepen hoe
belangrijk dit debat is. Ik wil een boodschap bren-
gen die aantoont dat modern socialisme en een
moderne Vlaamse visie met elkaar kunnen en moe-
ten worden gecombineerd, dat een socialist ook
verdomd een overtuigd Vlaming kan zijn. Ik wil
hiermee duidelijk maken dat de ideeën over deze
materie niet in het verdomhoekje thuis horen. Ik
reken heel wat krachtlijnen van dit voorstel van re-
solutie tot de mijne. Het gaat immers niet uit van
een vreemde, verouderde romantiek, noch van een
egoïstische ingesteldheid, noch van een ondemo-
cratisch nationalisme, noch van arrogante betwete-
rij ten opzichte van de Franstaligen. De tekst be-
wijst integendeel een streven naar een kwaliteits-
voller, efficiënter en beter democratisch bestuur.
Dat vormt de kern van dit debat, en dat pad moe-
ten we bewandelen. Daarom willen we coherente
bevoegdheidspakketten, willen we naast verant-
woordelijkheid over de uitgaven ook een ruimere
financiële en fiscale autonomie. Ik zie ook de toe-
passing van het subsidiariteitsbeginsel als element
voor verdere decentralisering, ook binnen Vlaan-
deren.

Als lid van dit parlement wens ik bij de voorliggen-
de resolutie enkele bedenkingen te formuleren,
zowel over de inhoud als de betekenis van het do-
cument. Ik wil klaarheid brengen in dit debat, al is
het voor mij nog niet beëindigd. Men kan deze ple-
naire vergadering beschouwen als een verplichte
oefening, om te bevestigen wat in de commissiever-
gaderingen al werd gezegd, maar men kan ook pro-
beren dit debat nog een meerwaarde te geven. Ik
pleit ervoor de discussie open te trekken.

Het zou ideaal zijn indien alle democratische frac-
ties het eens raakten over de krachtlijnen van de
staatshervorming. Ik roep hun op om zich te bezin-
nen. Ik stel voor straks de vergadering te onderbre-
ken opdat deze democratische fracties kunnen pro-
beren tot een grotere eenheid te komen. Ik stel in
de eerste plaats voor om het voorstel van resolutie
op te splitsen in vijf voorstellen of vijf onderdelen
waarover afzonderlijk kan worden gestemd. Dat
zou al tot een veel grotere eenheid leiden. Het zal
zowel de overeenkomsten als de verschillen duide-
lijk maken. Dit is niet monsterlijk. Het leidt inte-
gendeel tot duidelijkheid.

Ten tweede wil ik hier beknopt een aantal specifie-
ke opmerkingen formuleren om de tekst of exacter
en/of aantrekkelijker te maken en/of ervoor te zor-
gen dat hij minder afstand creëert ten opzichte van
de Franstaligen. Daartoe wil ik klaar en duidelijk
stellen waar we staan. Dit is geen meeting onder
gelijkgezinden. Overmorgen moeten we nog ande-
re zaken kunnen realiseren.

Ik erken nogmaals dat het voorliggende voorstel
van resolutie in belangrijke mate aan mijn demo-
cratische doelstellingen tegemoetkomt. Het inge-
nomen standpunt is daardoor des te belangrijker.
Daartegenover staat echter dat de tekst te veel on-
duidelijkheden bevat, waardoor het standpunt
grondig dreigt te worden verzwakt. Bovendien
bevat de tekst een aantal elementen waarover hoe-
genaamd geen consensus bestaat tussen de demo-
cratische fracties. Ik zie ook een zekere tendens om
in bepaalde paragrafen de democratische invals-
hoek van het goed bestuur te verlaten. Zo lijkt ons
de principiële drang naar tweeledigheid zo te over-
heersen dat de toepassing ervan leidt tot dubbel-
zinnigheid, onduidelijkheid en dat de efficiëntie
van de voorgestelde maatregelen wordt ondergra-
ven. De symboliek lijkt hier belangrijker dan de ef-
ficiëntie.

Op zich heb ik geen bezwaar tegen de tweeledige
opbouw van onze staatsstructuur. Gemeenschap en
gewest vallen in Vlaanderen nu reeds samen : we
hebben één parlement, één regering en één admi-
nistratie. De gemeenschappen kunnen in de toe-
komst als deelstaten door het leven gaan. Aan dit
principiële uitgangspunt verbind ik echter twee
voorwaarden : het respect voor de autonomie van
de grote gemeenschappen binnen de federatie en
het respect voor de behoeften van de bevolking,
wat moet uitmonden in een goed bestuur.

Beide grote gemeenschappen moeten dezelfde be-
voegdheden kunnen uitoefenen om zowel aan de
Vlamingen als aan de Franstaligen dezelfde moge-
lijkheden te geven om zich ontwikkelen. We moe-
ten daarbij oog hebben voor Brussel. Franstaligen
moeten echter autonoom kunnen beslissen over de
manier waarop hun overheden worden georgani-
seerd. In onze huidige structuur maken Franstalig
en Nederlandstalig België op een verschillende
wijze gebruik van de institutionele mogelijkheden.
Deze asymmetrische invulling moet, indien de
Franstaligen ze wensen, mogelijk blijven. Wij moe-
ten niet decreteren hoe de Franse Gemeenschap
zich institutioneel moet organiseren. Van onze kant
zouden we een gelijkaardige Franstalige dwangma-
tigheid evenmin aanvaarden. Indien we het voor-
stel van resolutie in die zin zouden veranderen,
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komen we minder arrogant over bij de Franstali-
gen. Voor degenen die morgen aan de onderhande-
lingstafel zitten, is dit essentieel. Wij moeten zelf-
verzekerd zijn, maar wars van arrogantie.

Collega’s, de vraag om fiscale autonomie in het
voorstel dreigt te leiden tot een contradictie. We
vragen in het Vlaams Parlement een ruime mate
van fiscale autonomie vanuit de overweging van
democratische legitimiteit. Wanneer zowel de deel-
gebieden als de federale staat een betekenisvolle
rol spelen in een federaal staatsbestel, is het ratio-
neel verantwoord dat beide niveaus over voldoen-
de financiële en fiscale autonomie beschikken. Een
volledige overheveling van de personenbelasting
naar de deelstaten staat hier haaks op. Dit is een
loutere doortrekking van onze eigen logica waar-
mee we om fiscale autonomie vragen. Daarom
moet de personenbelasting autonoom worden be-
paald, deels door de deelgebieden en deels door
het federale niveau.

Wat het spoorbeleid betreft, dient de regionale ex-
ploitatie van de spoorinfrastructuur te worden
overgeheveld. Een overheveling van de infrastruc-
tuur op zich lijkt mij weinig meerwaarde te bieden.
Vlaanderen dient evenwel structureel betrokken te
worden bij het spoorbeleid in het algemeen. Zo
ben ik persoonlijk de mening toegedaan dat wij,
wanneer Vlaanderen hier ook financieel voor op-
draait, bijvoorbeeld tussen Dendermonde en Aalst
een spoorlijninfrastructuur moeten kunnen uitbou-
wen. Ik denk evenwel dat ons meningsverschil daar
niet echt moet worden gesitueerd.

Ik wil ten slotte wijzen op de manier waarop het
uitermate belangrijke principe van de solidariteit
in de resolutie wordt ingevuld. De objectieve inter-
persoonlijke solidariteit van de sociale zekerheid
mag niet worden begrensd of op de helling worden
gezet. Objectieve behoeften dienen te worden ge-
honoreerd. Wij zijn niet solidair met de PS, op een
aantal punten zelfs niet met Wallonië, maar solidair
met werklozen in Wallonië, met zieken, invaliden
en gepensioneerden in Wallonië. Daar gaat het
over. Het gaat hem hier niet om het navolgen van
de PS. Het gaat om een eigentijdse invulling van
solidariteit met mensen die het moeilijk hebben in
de samenleving. Ik ben er fier op daar vandaag
voor te staan. Indien anderen dit niet invullen, dan
is dit standpunt verouderd en negentiende-eeuws.

De voorzitter : De heer Verrijken heeft het woord.

De heer Emiel Verrijken : U wordt als socialist on-
vermijdelijk in een solidariteit met Wallonië inzake
de gezondheidszorg gedwongen. U kunt niet buiten
België, dit om de eenvoudige reden dat de SP in
Vlaanderen na honderd jaar inspanningen een on-
beduidende partij blijft. Bekijk even dit parlement.
Om het woord ‘rechts’ eens te gebruiken : dit is het
meest rechtse parlement van Europa. Wat betekent
u buiten Tobback, die u dicteert in de Belgische en
Vlaamse regering ? Anders zou uw partij ongeveer
van de middelmaat zijn van een oppositiepartij als
de onze, die groeiende is, wat van uw partij niet kan
worden gezegd.

De voorzitter : De heer De Batselier heeft het
woord.

De heer Norbert De Batselier : Mijnheer Verrij-
ken, het gebeurt zelden dat ik op dergelijke stellin-
gen wens te reageren. Ik wil hier toch het volgende
op zeggen.

Ten eerste word ik niet verplicht, noch door de
heer Tobback, noch door iemand anders, om deze
stellingen naar voren te brengen. Als socialist zal
ik, ook als we morgen maar met één percent zou-
den zijn, deze stelling blijven verdedigen. Ik zal
deze ook verdedigen als we morgen met 51 percent
zouden zijn.

Het zou prachtig zijn, mocht deze Vlaamse ge-
meenschap, wetende dat ze economisch de sterkste
is en dat ze de meeste welvaart kent, de grootheid
hebben om ook op dat ogenblik solidair te zijn.
(Applaus bij de SP) 

Het zal belangrijk zijn om aan te tonen dat dit
debat over de staatshervorming er geen is van
egoïsme, zoals u verkondigt, maar er één is van
beter staatsbestuur. (Applaus bij AGALEV en de
SP)

De voorzitter : De heer De Gucht heeft het woord.

De heer Karel De Gucht : Ik heb twee vragen. Ten
eerste schept u in dit debat de indruk dat bij een
volledige regionalisering van de personenbelasting
een deel van de federale bevoegdheden door dota-
ties van de regio’s moet worden gefinancierd. De
VLD heeft deze oefening vrij minutieus gemaakt,
en naar mijn bescheiden mening is uw conclusie
onjuist. Dit is zeker onjuist wanneer de financie-
ring van de gezondheidszorg erbij wordt betrok-
ken. Ik denk dat u zich vergist wanneer u stelt dat
de volledige regionalisering van de personenbelas-
ting ertoe leidt dat de fiscale federale autonomie
zou verdwijnen.
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Ten tweede, wat doet u zeggen dat een financie-
ringssysteem van de gezondheidszorg door bijdra-
gen die door de regio’s geheven worden, op basis
van welke parameters dan ook, niet solidair zou
zijn ? Waarom moet de kostprijs van de gezond-
heidszorg per inwoner in Wallonië per definitie
hoger zijn dan in Vlaanderen ? Wat is daarvoor de
reden ? Ik weet dat het consumptiepatroon van-
daag structureel verschilt. Daarom stelt de VLD
voor dat er een overgangsperiode wordt gerespec-
teerd, waarin die structurele verschillen worden
weggewerkt. Maar eens die overgangsperiode
voorbij is, is er geen goede reden meer dat de Belg
per hoofd van de bevolking meer betaalt voor de
gezondheidszorg in Wallonië dan in Vlaanderen.
Zet u de solidariteit niet op zijn kop ?

De voorzitter : De heer Van Hauthem heeft het
woord.

De heer Joris Van Hauthem : Mijnheer de voorzit-
ter, ik ben het beu te horen dat eenieder die pleit
voor de gedeeltelijke of volledige splitsing van de
sociale zekerheid, het verwijt krijgt dat hij een
grote egoïst is die de solidariteit wil verbreken.
Aan de overzijde van de taalgrens gebruikt men dit
argument steeds opnieuw om die splitsing tegen te
houden. Men laat uitschijnen alsof er niets anders
bestaat dat de interpersoonlijke solidariteit.

We zijn toch ook niet interpersoonlijk solidair met
de Nederlanders die in bepaalde gevallen enkele
kilometers van ons vandaan wonen ? Die Neder-
lander staat toch ook zelf in voor zijn gezondheids-
zorg ? Betekent dit dat men daarom het begrip so-
lidariteit als dusdanig weggooit ? Dat is natuurlijk
niet het geval. Een solidariteit van deelstaat tot
deelstaat of van staat tot staat, zoals dat in Euro-
pees verband bestaat, kan als ze transparant is. Als
dat op de agenda staat, kan men bijzonder groot
van hart en gul zijn.

We nemen het niet langer dat men het voorstelt
alsof de financiering van de eigen gezondheidszor-
gen de band van de interpersoonlijke solidariteit
verbreekt. Men kan toch niet zeggen dat de Vla-
mingen de voorbije 20 jaar in dat verband egoï-
stisch zijn geweest ? De geldstromen maken dat
duidelijk. Maar telkens opnieuw krijgen we het
verwijt van egoïsme naar het hoofd geslingerd als
we daarover maar een vraag durven stellen. Dat is
een achterhaalde houding.

De voorzitter : De heer Verrijken heeft het woord.

De heer Emiel Verrijken : Het verwijt van egoïsme
is een eeuwig wapen. Uiteindelijk zijn onze stand-
punten niet ver van elkaar verwijderd. U hebt het
over solidariteit, en dat siert u, maar de enige soli-
dariteit die we aan het einde van deze eeuw heb-
ben gerealiseerd, is de Europese solidariteit. Die
solidariteit speelt vandaag op economisch vlak
volop haar rol in Wallonië. Wallonië wordt op eco-
nomisch vlak bevoordeeld ten opzichte van Vlaan-
deren. Dat kan ook op andere terreinen gebeuren.
Het is niet nodig dat een klein volk zichzelf uitput
om een andere klein volk, dat op de terugweg is, te
helpen. Het is een federaal probleem, van onze Eu-
ropese federatie – de grootste verwezenlijking aan
het einde van deze eeuw.

De voorzitter : De heer De Batselier heeft het
woord.

De heer Norbert De Batselier : Mijnheer de voor-
zitter, ik wil even kort reageren op wat de heren
De Gucht en Van Hauthem hebben gezegd. Naast
de personenbelasting zouden er uiteraard nog een
aantal andere belastingen op het federale niveau
blijven, maar als we alle belastingen met een regio-
nale dimensie zouden overhevelen, dan krijgen we
een pakket aan middelen. Ik denk daarnaast bij-
voorbeeld aan de overheveling van de beslissing
van de BTW op de socialewoningbouw en andere
belastingbevoegdheden die afgeleiden zijn van de
bevoegdheden van de regio’s. Als dat zou gebeu-
ren, dan zou onze eigen begroting voor minimum
50 percent bestaan uit gelden die zijn ingewonnen
via een eigen fiscaliteit. Op dat ogenblik zouden we
op het vlak van fiscale en financiële autonomie aan
de kop komen van alle federale staten in de we-
reld.

De personenbelasting is een van de weinige die
daarvoor in aanmerking komt. Het is immers een
belasting die niet onmiddellijk van lokaliteit zal
veranderen omdat men een andere heffingsbasis
heeft. Dit is belangrijk, zowel voor het deelgebied
als voor federaal gebied. Volgens de meeste econo-
men is dit alleen mogelijk binnen bepaalde gren-
zen. Dit betekent dat men een gezamenlijke stam
nodig heeft, die door de federale overheid inzake
belastingen wordt gesteld. De rest van de stam kan
worden opgevuld door de deelgebieden.

Wat de formulering van de sociale zekerheid be-
treft, maak ik een onderscheid tussen interregiona-
le solidariteit en interpersoonlijke solidariteit, tus-
sen vervangingsinkomens van de sociale zekerheid
en aanvullende inkomens van de sociale zekerheid,
en de middelen die in de begroting staan. Ik ben
het eens met de voorliggende tekst als het gaat
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over de algemene begroting. Er moet een maxi-
mum zijn per capita. Na de solidariteitsbijdrage
mag de solidarteitsleverende regio niet minder ont-
vangen dan de solidariteitsontvangende regio. Dit
probleem is reeds gedeeltelijk gecorrigeerd door
de financieringswet. Als het echter gaat over de
vervangingsinkomens – ingeval van ziekte, invalidi-
teit, werkloosheid of pensioen -, stel ik een amen-
dement voor om deze materie federaal te houden.
(Opmerking van de heer André Denys)

Laten we aan de resolutie toevoegen dat de sociale
zekerheid inzake vervangingsinkomens een federa-
le bevoegdheid blijft. (Opmerking van de heer
André Denys)

Wat de aanvullende sociale zekerheid betreft, on-
derschrijven we een deel van de resolutie. Binnen
de sociale zekerheid is er een drie-eenheid : norme-
ring, uitvoering en financiering. We wensen deze
drie-eenheid te doorbreken. We stellen voor desge-
vallend de normering en uitvoering aan de deelge-
bieden over te dragen. De financiering daarente-
gen moet een federale bevoegdheid blijven. Dit
kan gebeuren via enveloppes, zoals dat ook van-
daag gebeurt voor de financiering van ziekenhui-
zen en ziekenfondsen, op basis van objectieve cri-
teria. Op die manier kan het probleem Brussel
worden opgelost. Als men wenst te financieren via
de deelgebieden, betekent dit dat men in Brussel
voor een keuze wordt geplaatst. Een Brusselaar die
ziek is, zal kiezen voor het stelsel dat hem het
meest biedt. Iemand die gezond is, zal kiezen voor
het systeem dat hem het minst kost. Dit kunnen we
niet aanvaarden voor bestaande stelsels. Dat bete-
kent dat de sociale zekerheid met dit systeem op
termijn gedeeltelijk wordt afgebroken.

Mijnheer de voorzitter, deze discussie geeft aan dat
we over dit punt van mening verschillen. We willen
niet tot een compromis komen. Over dit punt
wordt in het Vlaams Parlement dus verschillend
gedacht. De invalshoek is niet gelijkaardig.

De voorzitter : De heer De Gucht heeft het woord.

De heer Karel De Gucht : Mijnheer De Batselier,
op twee punten begrijp ik u niet goed. In een eerste
punt spreekt u over de fiscale autonomie. U be-
weert dat het systeem waarvoor wij pleiten, leidt
tot een fiscale autonomie voor Vlaanderen van
minstens 50 percent. Dat houdt in dat 50 percent
van zijn bevoegdheden rechtstreeks zullen worden
gefinancierd door middel van de fiscale autonomie,
en 50 percent niet. Dat is meer dan waar ook ter

wereld. U verbindt dit niet met het plaatje dat naar
voor komt uit deze resolutie. U was het eens met
de vaststelling dat na een dergelijke staatshervor-
ming minstens 50 percent van de bevoegdheden
zich op het regionale niveau bevindt. Ook dat be-
staat nergens ter wereld. Dat verklaart juist ons uit-
gangspunt dat het op dat ogenblik ook maar nor-
maal is dat de twee entiteiten, het federale en het
regionale, een volledige fiscale autonomie hebben.
Waarom zou de fiscale autonomie op het federale
vlak 100 percent moeten bedragen, zoals u het ver-
dedigde ? Waarom zou die fiscale autonomie op
het regionale niveau, waar zich evenveel bevoegd-
heden bevinden, maximaal slechts 50 percent
mogen bedragen ? Ik begrijp dat niet.

Ten tweede begrijp ik u niet wanneer u spreekt
over de sociale zekerheid. U voert hier een discus-
sie die niet werd gevoerd in de commissie. U haalt
de kostencompenserende en de inkomensvervan-
gende sectoren door elkaar. Uw redenering over de
interpersonele solidariteit voor de inkomensver-
vangende sectoren kan ik wel volgen. Wij volgen
immers dezelfde redenering. Volgens mij gaat die
redenering echter niet op voor de kostencompen-
serende sectoren. U geeft dat ook toe, want u zegt
dat er inderdaad geen reden is waarom dat in Wal-
lonië meer zou kosten dan in Vlaanderen. Waarom
kunnen de regio’s en de gemeenschappen die mid-
delen dan niet zelf bij elkaar halen ?

Wat ik helemaal niet begrijp, is uw argument over
Brussel. U beweert dat wie ziek is, kiest voor het
beste systeem, en wie gezond is, voor het goed-
koopste systeem. Ik kan u zeggen dat gezond zijn
en niet-gezond zijn, heel dicht bij elkaar kunnen
liggen, en in ieders leven voorkomen. Ik ben daar
momenteel trouwens het levende bewijs van. Ik zie
niet in dat dat een rationeel argument kan zijn.

De heer Norbert De Batselier : Mijnheer De
Gucht, ik raad u aan er een aantal studies over so-
ciale zekerheid op na te lezen.

De heer Karel De Gucht : Een Brusselaar zal ge-
woon kiezen voor het systeem dat hem voor zijn
hele leven het beste lijkt.

De heer Norbert De Batselier : Mijnheer De
Gucht, dit bewijst nogmaals dat we van mening
verschillen. In verband met de vervangingsinko-
mens, stel ik ten eerste vast dat we dichter bij el-
kaar zitten dan de tekst doet vermoeden. Mijnheer
Denys, ik begrijp goed dat u dat niet in de tekst
wilt zetten ; u wilt de onduidelijkheid behouden.
Wij willen wel dat dat expliciet in de tekst staat.

De Batselier
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Ten tweede gaan we akkoord om de normering en
uitvoering van de gezondheidszorgen over te heve-
len, maar niet de financiering ervan.

Ik betreur ook dat de positie van Brussel op een
niet-werkbare manier wordt geregeld. De voorstel-
len zijn ongeloofwaardig.

Mijnheer de voorzitter, ik zie duidelijk het belang
in van dit voorstel van resolutie. Ons land is vol-
gens artikel 1 van onze federale Grondwet welis-
waar een federale staat, samengesteld uit gemeen-
schappen en gewesten, maar het federaal karakter
van onze staatsstructuur is inderdaad ver van volle-
dig. Onze federatie heeft nood aan een verdere
hervorming, die haar beslag moet krijgen via de ge-
kende procedure tot herziening van de federale
Grondwet.

Deze assemblee is daar niet bevoegd voor. De
mate van consensus die over deze resolutie bestaat,
zal echter mee bepalend zijn voor de waarde en de
impact van dit document op deze herzieningen en
onderhandelingen. Veeleer dan een volledig nieu-
we SP-tekst in te dienen, heeft onze fractie beslo-
ten dat we binnen de filosofie van de tekst willen
blijven en maar een beperkt aantal amendementen
indienen. Deze amendementen zijn echter essen-
tieel. We mogen niet tot compromissen komen die
de vervreemding van de burger in de hand zouden
werken.

Met dit betoog wil ik vragen dat men een ruimer
politiek en maatschappelijk draagvlak mogelijk
zou maken. Het voorstel om de resolutie om te
vormen tot vijf afzonderlijke teksten past eveneens
binnen deze doelstelling. Dat betekent immers dat
men duidelijk kan zien over welke punten we het
eens zijn en over welke niet. Een consensus te-
weegbrengen tussen alle Vlaamse democratische
partijen lijkt me de moeite waard. Het moet een
consensus zijn die weliswaar is ontstaan in het
Vlaams Parlement, maar ook buiten deze assem-
blee een federaal gehoor moet en kan vinden.

Ik hoop dat iedereen zijn eigen politieke bereke-
ningen achterwege laat en meer oog heeft voor het
algemeen belang dan voor het louter partijpolitie-
ke belang. Ik hoop dan ook dat de tijdelijke schor-
sing van onze werkzaamheden straks vooralsnog
zal leiden tot een grotere eensgezindheid. Men
heeft het vaak over een dialoog : laten we in dit
parlement deze dialoog tot het einde volhouden.
(Applaus bij de SP en AGALEV)

De voorzitter : De heer Sauwens heeft het woord.

De heer Johan Sauwens (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, mijnheer de minister-president, colle-
ga’s, ik wil me aansluiten bij wat de heer Taylor
hier heeft gezegd namens de CVP-fractie en wat de
heer De Gucht verklaarde in naam van de VLD-
fractie. Straks zal ik even ingaan op een aantal be-
denkingen van de heer De Batselier.

In eerste instantie wil ik de leden van de commissie
voor Staatshervorming danken voor de construc-
tieve wijze waarop ze hebben samengewerkt. Ook
dank ik de medewerkers van de fracties en het per-
soneel van dit parlement voor hun talloze uren van
inzet. Ik verwijs eveneens naar de Vlaamse admini-
stratie, die ons een zeer degelijk basisdossier heeft
bezorgd op basis waarvan we in 1995-1996 onze
werkzaamheden hebben kunnen aanvatten. Dit
wijst erop dat de nieuwe Vlaamse instellingen in-
derdaad een eigen dynamiek ontwikkelen, wat po-
sitief is.

Ik wil eveneens de minister-president bedanken
voor zijn inzet. Ook hij heeft vele uren in onze
commissie doorgebracht. We hebben hiermee aan-
gegeven dat dit parlement, op een volwassen wijze
en over de grenzen tussen meerderheid en minder-
heid heen, kan zoeken naar een beter bestuur en
een grotere beleidsefficiëntie, op basis van een za-
kelijke benadering. De wijze waarop de minister-
president en zijn medewerkers de commissiewerk-
zaamheden hebben ondersteund staat borg voor de
kwaliteit waar we als parlement naar moeten stre-
ven.

Als dit debat in de pre-electorale sfeer terecht-
komt, wordt wel eens vergeten dat er honderden
contacten plaatsvonden met het werkveld, in hoor-
zittingen maar ook daarbuiten. Er werd bijvoor-
beeld gesproken met vertegenwoordigers van
Vlaamse verpleegkundigen en huisartsenkringen,
en met verantwoordelijken van de Vlaamse zieken-
huizen. Dan heb ik het over het deel inzake de ge-
zondheidszorg, waar we heel wat maanden mee
bezig waren. Ook waren er de contacten met de so-
ciale partners over het belangrijke dossier van het
tewerkstellingsbeleid. Via onze consultaties hebben
we heel Vlaanderen doen meedenken over de toe-
komst van België.

Wat de heer Taylor daarnet zei is correct : onze
conclusies zijn er niet gekomen vanuit een obsessie
om zoveel mogelijk te defederaliseren, maar wel
om voor onze bevolking een betere en goedkopere
dienstverlening te kunnen organiseren. We wilden
een aantal anomalieën wegwerken en een financië-
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le verantwoordelijkheid inbouwen. Wat Brussel be-
treft wilden we de zaken duidelijker maken en een
medebetrokkenheid in Brussel en vanuit Brussel
tegenover Vlaanderen en Franstalig België organi-
seren.

Ook al beweren sommigen het tegendeel, onze be-
nadering was niet vanuit de transfers. De redene-
ring was dus niet hoe we die overdracht van 186
miljoen frank per jaar kunnen afbouwen. De rede-
nering was wel hoe we ons systeem van sociale ze-
kerheid en gezondheidszorg betaalbaar kunnen
houden, ook als onze bevolking ouder wordt. Hoe
kunnen we er bij een terugvallende economische
conjunctuur toch voor zorgen dat ook degenen die
minder kansen hebben in onze samenleving, aan
een job geraken ? Dat was onze benadering. Dit
komt er in feite op neer dat we via een sterker zelf-
bestuur de deelstaten een grote verantwoordelijk-
heid moeten geven om sneller de juiste beslissin-
gen te nemen, en dat we ervoor moeten zorgen dat
er voor de ‘Belgische gemeenschap’ veel geld, veel
tijd en veel energie wordt gespaard.

Het nu voorliggende voorstel van resolutie is ei-
genlijk slechts een synthese van een synthese. De
goedgekeurde krachtlijnen in veertien hoofdstuk-
ken omvatten veel meer dan wat in deze resolutie
is terug te vinden. De heer Van Hauthem heeft
daarnet gezegd dat de splitsing van het kiesarron-
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde niet in de reso-
lutie is opgenomen. Het zit echter wel in de goed-
gekeurde krachtlijnen. Net als voor alle overige
hoofdstukken, was er ook voor dit hoofdstuk een
vrij grote meerderheid vóór de splitsing van dat
kiesarrondissement. Wie met kennis met zaken het
volledige dossier wil behandelen, zal dus in ieder
geval de goedgekeurde krachtlijnen in de veertien
hoofdstukken volledig moeten doornemen.

Ik betreur vooral het tweede deel van de uiteenzet-
ting van de heer De Batselier. Hij doet de werk-
zaamheden van onze commissie onrecht aan door
de indruk te wekken dat onze commissie onvolko-
men werk zou hebben geleverd. We zouden een
aantal zaken niet goed hebben onderzocht, en er
zou een gebrek aan solidariteit zijn geweest. Daar-
mee doet hij onze commissie en de indieners van
dit voorstel van resolutie onrecht aan. Dat wens ik
in alle duidelijkheid te zeggen. Ik ben bereid om
overleg te plegen, maar dan wel binnen de door de
indieners van het voorstel van resolutie vastgeleg-
de contouren.

Wat nu voorligt, is een zeer coherent geheel. Zoals
de gemeentelijke basiscel in onze democratie een
heel belangrijke verantwoordelijkheid draagt, zo
draagt de deelstaat het volle gewicht van de wijze
waarop onze samenleving moet worden uitge-
bouwd. Via het toekennen van de fiscale autono-
mie aan de deelstaten kan er voor het eerst ook
sprake zijn van een echte financiële verantwoorde-
lijkheid, waarbij het niet enkel meer gaat om een
uitgavenverantwoordelijkheid.

Beide deelstaten kunnen zo onafhankelijk van el-
kaar te werk gaan. Men kan ons het recht niet ont-
nemen om zelf aan onze toekomst te werken. We
hebben ook zeker niet de arrogantie om aan de
Franstaligen te zeggen hoe zij te werk moeten
gaan. Misschien willen ze de Cocof meer autono-
mie geven. Dat is hun zaak. Dit alles staat duidelijk
in ons voorstel van resolutie.

Daarnaast wensen we tevens dat Brussel ook op
het beleidsniveau eindelijk de echte hoofdstad van
Vlaanderen wordt, niet meer vanuit een enigszins
geïsoleerde positie, maar op een volledig verweven
manier.

Ik wil even ingaan op een aantal zaken die hier
vandaag al werden gezegd. Een van de sprekers
van de SP pleitte voor een breder draagvlak. De
Volksunie is hier zeker toe bereid, maar niet ten
koste van alles. Dit breder draagvlak mag zeker
niet ten koste gaan van het zorgvuldig in de loop
van de voorbije maanden en jaren opgebouwde
model dat we nu hebben bereikt. Vlaanderen is
niet gediend met onduidelijkheid en vaagheid.
Daarmee zouden we ook dit parlement onrecht
aandoen. Een democratie werkt met meerderhe-
den. Bijna alle hoofdstukken zijn met een uitge-
sproken meerderheid goedgekeurd. Dit voorstel
van resolutie wordt gesteund door drie fracties die
er voluit voor gaan en er sterk in geloven. Dit bete-
kent dat er een meerderheid van 70 percent groeit
die deze resolutie zou kunnen goedkeuren. De
zoektocht naar een meerderheid van 80 of 85 per-
cent mag niet ten koste gaan van de duidelijkheid.

De Franstaligen, met de heer Busquin op kop,
moeten ons niet zeggen wat mag worden goedge-
keurd en wat niet. We hebben dit belerend toontje
niet nodig.

De vraag is of er een draagvlak is voor zo een grote
stap in de staatshervorming en in de democratie
van dit land. Hier wordt veel over gespeculeerd,
maar uiteindelijk zal de kiezer bepalen of er vol-
doende bereidheid is om in dit nieuwe project te
stappen.
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Ik wil ingaan op de suggestie van de heer De Bat-
selier, omdat ik respect heb voor zijn persoon en
voor de inspanning die hij heeft geleverd. Ik heb
even overleg gepleegd. Het zou goed zijn om na de
tussenkomst van de heer Denys de werkzaamhe-
den op te schorten. Dit geeft de indieners van de
resolutie de kans om met andere fracties te over-
leggen over de wijze waarop we kunnen tegemoet-
komen aan de bekommernis van een aantal frac-
ties.

De voorzitter : Dat is perfect mogelijk. Er zijn deze
voormiddag nog drie tussenkomsten, namelijk van
de heren Sannen, Van Eyken en Denys.

De heer Johan Sauwens : De Volksunie gaat in zijn
communautair programma heel wat verder, bij-
voorbeeld inzake sociale zekerheid en justitie. Net
zoals de andere partijen hebben we afstand geno-
men van het eigen programma in de zoektocht
naar een degelijke sokkel voor een Vlaams pro-
gramma voor de staatshervorming. We nemen deel
aan dit project en zullen tot nader order geen
amendementen indienen. We vinden dit een dege-
lijk werkstuk, want het is een belangrijke stap
voorwaarts.

Ik zal in de loop van de volgende weken de com-
missie voor Staatshervorming opnieuw samenroe-
pen. Enerzijds zullen we onderzoeken hoe we dit
programma kunnen concretiseren door een lijst op
te stellen van artikelen die in aanmerking komen
voor een grondwetsherziening. Anderzijds zullen
we een communicatieplan uittekenen waarbij we
de Franstalige parlementen uitnodigen om hier
rechtstreeks met ons te overleggen. Zo kunnen ze
rechtstreeks akte nemen van wat hier werkelijk is
beslist, en niet alleen van wat via bepaalde media
in slogantaal naar buiten komt.

Mijnheer de voorzitter, collega’s, België werkt niet.
Daarom hebben we deze soms verregaande voor-
stellen tot hervorming ingediend. Het zou interes-
sant zijn om na te gaan in welke mate Vlaanderen
en Wallonië de bevoegdheden die aan de deelsta-
ten zijn toegewezen, anders interpreteren. Er zijn
heel wat belangrijke verschillen merkbaar, bijvoor-
beeld voor welzijn, verkeer, openbare werken, cul-
tuur en onderwijs. Het feit dat we enigszins van el-
kaar verschillen, houdt geen enkel waardeoordeel
in. Het gaat slechts om feitelijke vaststellingen, die
ons weliswaar veel redenen geven om verder te
werken in de goede richting, zodat we anomalieën
kunnen wegwerken en meer beleidsefficiëntie kun-
nen zoeken.

Ik wil de Franstaligen geruststellen dat we geen af-
bouw van de solidariteit voorstaan. We aanvaarden
– ik wik mijn woorden – het sociaal passief dat in
dit land werd opgebouwd. We willen mee onze ver-
antwoordelijkheid opnemen om dit op de beste
wijze naar de toekomst te begeleiden. We aanvaar-
den de reusachtige staatsschuld en beseffen dat
ook Vlaanderen in grote mate mee verantwoorde-
lijk zal zijn om ze weg te werken. We aanvaarden
dus het passief van dit land, maar vragen ook dui-
delijkheid over de toekomst, klare afspraken, en
het volste respect van onze Franstalige vrienden
voor het anders zijn en voor ieders eigenheid.

Degenen die nu met forse uitspraken op de opeen-
volgende congressen ieder verder gesprek over een
betere inrichting van de Belgische federatie onmo-
gelijk willen maken, moeten beseffen dat ze met
vuur spelen. Er zijn er die in Europa de mond vol
hebben – ook de heer Sleeckx – over subsidiariteit,
en in Tsjechië en Slowakije, de Baltische staten en
Kosovo gaan pleiten voor zelfbestuur en opkomen
voor de onafhankelijkheid van Quebec. Precies zij
moeten beseffen dat ze Vlaanderen op termijn dat
recht niet kunnen blijven ontzeggen door de meer-
derheid van dit land te gijzelen in een uitgavenfe-
deralisme zonder echte verantwoordelijkheid en
met een hoofdstad waar de Vlamingen blijvend als
derderangsburgers worden behandeld. Het niet er-
kennen van de grenzen en het weigeren van het ge-
sprek zal enkel leiden tot een institutionele crisis
die de separatistische tendens in Vlaanderen zal
versterken.

De voorzitter : De heer Sleeckx heeft het woord.

De heer Jef Sleeckx : Mijnheer Sauwens, er is een
zeer groot verschil tussen Vlaanderen enerzijds en
Kosovo of de Koerden anderzijds. Bij mijn weten
worden de Koerden zwaar onderdrukt. Hun rech-
ten worden hen ontnomen en ze mogen hun eigen
taal niet spreken. In Vlaanderen is dat niet het
geval. (Opmerkingen bij de VU en het VB)

Hetzelfde geldt voor Kosovo. De mensen mogen
daar bijna hun taal niet spreken en kunnen hun
rechten niet laten gelden. In Vlaanderen kan dat
nog steeds. We worden zeker niet onderdrukt. Dat
is een duidelijk verschil.

De heer Johan Sauwens : Mijnheer Sleeckx, het
recht op zelfbestuur der volkeren wordt ook door
u bepleit buiten België, maar u aanvaardt niet de
realiteit van het anders zijn binnen België.

Tot slot wil ik ook zeggen dat ik me persoonlijk ge-
kwetst voel door de agressieve toon van het scheld-
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proza dat we weekend na weekend kunnen horen
op het ene verkiezingscongres na het andere in
Wallonië. Ons wordt een gebrek aan solidariteit
verweten, ook zonet nog hier door Vlamingen. Ik
vraag van dat soort Vlamingen wat meer respect
voor de democratische meerderheid in dit parle-
ment, zeker van de parlementsvoorzitter.

Een federatie moet gebaseerd zijn op respect voor
elkaar, luisterbereidheid, begrip en gemeenschap-
pelijke actie. Er moet ten minste een gezamenlijk
project zijn. Aan de heren Busquin, Maystadt en
andere Franstaligen wil ik zeggen : indien u van-
daag wil bewijzen dat we niets meer gemeenschap-
pelijk hebben, behalve een bankrekening, dan bent
u met uw agressieve uitlatingen tegen de Vlamin-
gen en tegen het Vlaams Parlement goed op weg.
Alleen zet u daarmee het voortbestaan van België
op het spel. Het opgedrongen huwelijkscontract
van 1830 zal ons dan niet tegenhouden.

Mijnheer de voorzitter, de federatie is zo sterk als
haar samenstellende delen en de bestuurskracht
die zij kunnen ontwikkelen. Dit eerste rechtstreeks
verkozen Vlaams Parleent moet bewijzen welke
kracht en welk gezag het zelf zal kunnen ontwikke-
len. Ofwel gaan we morgen over tot de orde van de
dag, ofwel gaan we de volgende weken en maan-
den vanuit onze verantwoordelijkheid mee de dag-
orde bepalen.

Ik besef dat het feitelijke debat en de feitelijke
strijd zich zullen afspelen achter de gesloten deu-
ren van de partijbureaus, die in dit land nog het
enige bindmiddel vormen. Het moet mij hier wel
van het hart dat de Vlaamse kiezer niet dom is. Hij
zal de volgende weken en maanden zelf kunnen
vaststellen of de nieuwe Vlaamse instellingen wel
degelijk de motor zijn van de noodzakelijke maat-
schappelijke vernieuwing en van de nieuwe demo-
cratie in een open Europa, dan wel verworden zijn
tot een soort povere, veredelde provincieraad.

Tot daar mijn visie op de werkelijke uitdaging voor
de voor ons liggende periode. (Applaus bij de VU,
het VB, de CVP en de VLD)

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, geachte collega’s, Agalev heeft zon-
der spijt deelgenomen aan de laatste staatshervor-
ming en heeft bijzonder welwillend meegewerkt
aan de voorbereiding van een volgende commu-

nautaire ronde in de commissie voor Staatshervor-
ming.

Toch voelen we ons niet thuis in het verhaal dat be-
paalde opiniemakers, politici of delen van de
Vlaamse beweging in Vlaanderen schrijven. Ook
de zogenaamde vlucht vooruit die sommigen met
de voorliggende resolutietekst kost wat kost willen
doordrukken, berokkent ons inziens vooral schade
aan de verdere ontwikkeling van Vlaanderen.

De interessante en soms erg wetenschappelijke en
leerrijke hoorzittingen, debatten en gedachtewisse-
lingen in de commissie voor Staatshervorming heb-
ben een goed document opgeleverd in de vorm van
een verslag dat erg inspirerend kan zijn bij mogelij-
ke nieuwe onderhandelingen over de staatshervor-
ming. De bundeling ervan in deze resolutie doet de
rijkdom van drie jaar werking in de commissie te
kort.

Agalev erkent de noodzaak aan een nieuwe stap in
de staatshervorming en beseft ten volle dat een
dergelijk proces nooit zal zijn beëindigd. Voor Aga-
lev moet elke staatshervorming echter ook een ver-
band leggen tussen institutionele en maatschappij-
hervorming, tussen vorm en inhoud, tussen princi-
pes en structuren. Het debat over de staatshervor-
ming moet ook gaan over de versterking van de de-
mocratie. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de in-
voering van een referendum en aan de uitbreiding
van het stemrecht.

Voor Agalev is niet de Vlaamse identiteit het uit-
gangspunt. Ons inziens kan trouwens geen enkel
identiteitsgevoel worden gebruikt als een politiek
criterium aan de hand waarvan men bevoegdheden
gaat verdelen. Maar voor velen zijn identiteit en ei-
genheid de begrippen die het verschil moeten
maken tussen Vlaanderen en Wallonië, tussen Ne-
derlandstaligen en Franstaligen.

De voorzitter : De heer Van Hauthem heeft het
woord.

De heer Joris Van Hauthem : Mijnheer Sannen, ik
vind het een beetje vreemd dat niet uw fractielei-
der, die de werkzaamheden in de commissie heeft
meegemaakt, hier op de tribune staat, maar ik heb
mij niet te moeien met de werkzaamheden van uw
fractie.

U zegt echter dat eigenheid en identiteit nooit als
een criterium kunnen worden gehanteerd. Hoor ik
uw partij geen andere taal spreken als het bijvoor-
beeld over de Koerden gaat ? Dan pleit u toch wel
voor een eigen staat op basis van identiteit en zelf-
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beschikkingsrecht. Waarom voert u in de Belgische
context een totaal ander discours ? Waarom bent u
niet consequent ?

De heer Ludo Sannen : Mijnheer Van Hauthem,
daarover hoef ik van u geen lessen te krijgen.

De heer Joris Van Hauthem : Ik wil u enkel con-
fronteren met uw eigen inconsequentie.

De heer Ludo Sannen : Mijnheer Van Hauthem, op
dat vlak heb ik van u niets te leren. We mogen niet
vergeten dat dit een plenaire vergadering is waarin
we een resolutie bespreken. Elk parlementslid
heeft het recht om zijn of haar mening te uiten.

In onze teksten over de Koerden, pleiten we ner-
gens voor een afzonderlijke Koerdische staat, maar
wel voor culturele rechten voor de Koerden in Tur-
kije, Irak en Iran.

De heer Joris Van Hauthem : U baseert zich hierbij
toch op identiteit en culturele eigenheid ?

De heer Ludo Sannen : Dat klopt, maar ik zou
mijn redenering graag afmaken. Vlaanderen be-
staat en collectieve identiteiten bestaan. We maken
inderdaad gebruik van eenzelfde taal en bepaalde
culturele elementen, maar identiteiten zijn lappen-
dekens. Identiteiten zijn geen essenties, maar con-
structies. Zoals Breyten Breytenbach zei, is het iets
‘tussen vanwaar wij komen en naar waar wij gaan’.
Hij heeft gelijk : identiteiten zijn moeilijk te be-
schrijven en bijna onmogelijk te definiëren, soms
bevrijdend in een emancipatieproces zoals in het
geval van de Koerden, maar meestal gevaarlijk in
een restauratieproces. Identiteit kan bijgevolg geen
krachtterm zijn in een communautair verhaal, noch
een politieke evidentie waarmee een volgende
staatshervorming kan worden gestoffeerd.

De heer Joris Van Hauthem : Mijnheer Sannen,
identiteit is volgens u een constructie. Dat klopt
niet. In de staten waar van identiteit iets kunstma-
tig werd gemaakt, zoals in ex-Joegoslavië, ontploft
de zaak. Identiteit gelijkstellen aan een constructie
is pas gevaarlijk. Ik geef toe dat een identiteit niet
makkelijk te definiëren is, maar wat is er in gods-
naam verkeerd aan een gemeenschap die werd op-
gebouwd en gestructureerd op basis van een identi-
teit ?

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mijnheer Sannen, op
welke basis erkent u het Belgisch gegeven dan ? U
minimaliseert de identiteit van andere volkeren,
maar bent voorstander van de Belgische staat.

De heer Ludo Sannen : Ik veronderstel dat u mijn
woorden verkeerd hebt begrepen. Ik heb u verteld
dat identiteit zoals patchwork is. Er bestaat een
vorm van Vlaamse identiteit. Er bestaat ook een
Limburgse identiteit, en soms voelen we ons Belg
of Europeaan. Ik voel me meer verbonden met de
taartencultuur van Nederlands Limburg dan met
die van Kortrijk.

Identiteiten bestaan, maar het is gevaarlijk om
enkel op basis van dat begrip een staatsstructuur
uit te tekenen. (Opmerkingen van de VU en het
VB)

Identiteit is geen uitgangspunt.

De heer Herman Suykerbuyk : U hebt gelijk dat
een staatshervorming niet enkel mag worden geba-
seerd op identiteit, maar dat wil hier niemand.

De heer Ludo Sannen : Des te beter.

De heer John Taylor : Mijnheer Sannen, uw woor-
den klinken bijna als een verwijt over al het werk
dat we hebben verricht, en waar u trouwens weinig
bij betrokken bent geweest. Wat ook als een ver-
wijt klinkt, is de uitspraak dat hier geen solidariteit
bestaat.

De heer Ludo Sannen : Dat heb ik niet beweerd.

De heer John Taylor : Dat klopt, maar anderen
hebben dit gezegd. Met dergelijke uitspraken
tracht men het geleverde werk te minimaliseren en
in een verkeerd daglicht te stellen. Dat is betreu-
renswaardig. De uitgangspunten waren helemaal
anders. Het zou goed zijn als men zich bij de be-
spreking van een resolutie aan de uitgangspunten
van het verslag houdt.

De heer Ludo Sannen : Mijnheer Taylor, ik ga str-
aks in op de inhoud van de resolutie. Vandaag de-
batteren we over een resolutie die de krachtlijnen
voor een nieuwe staatshervorming wil aanreiken.
We moeten dan ook als inleiding stellen hoe we ten
opzichte van een mogelijke nieuwe ronde staan en
vanuit welke filosofie we die benaderen. We heb-
ben daar toch het recht toe.

Zelfbeschikkingsrecht, zelfbestuur en autonomie
zijn waardevolle begrippen, maar ze krijgen een
andere betekenis in een samenleving waar mensen

Van Hauthem
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alsmaar minder grondgebonden zijn. Milieuvervui-
ling overschrijdt taal- en landsgrenzen. Financiële
crisissen op de beurzen in Hong Kong of in Zuid-
Amerika hebben invloed op de beurs van Brussel.

De heer Paul Van Grembergen : Ik vind het be-
schamend dat u de identiteit van een volk materia-
liseert in taarten van Limburg en spelen op de
beurs in Hong Kong. Dat is een schande voor het
intellectueel niveau dat ik van u verwacht.

De heer Ludo Sannen : Een staatshervorming op
het einde van de twintigste eeuw kan niet worden
ingevuld met negentiende-eeuwse concepten. (Ru-
moer)

De voorzitter : Wie wil tussenkomen, moet het
woord aan de voorzitter vragen.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem : Het is merkwaardig
dat men een ontvoogdingsbeweging, wat de Vlaam-
se beweging was, gelijkstelt met negentiende-eeuw-
se concepten. Het is precies in de negentiende
eeuw dat staten werden gevormd zonder rekening
te houden met eigenheid en identiteit. U spreekt
zichzelf voortdurend tegen. De Belgische construc-
tie is enkel gebouwd op politieke overeenkomsten.
Lees er Ludo Abicht wat dat betreft eens op na.
(Opmerkingen van de heer Paul Van Grembergen)

De heer Ludo Sannen : Het begrip identiteit is om-
zeggens niet definieerbaar en kan dan ook niet
worden gehanteerd om enkel daarop een of andere
staatsstructuur op te bouwen. Maar ik heb net ge-
hoord dat dat niet de bedoeling is, dus we zitten op
dezelfde golflengte.

De voorzitter : De heer De Gucht heeft het woord.

De heer Karel De Gucht : Mijnheer Sannen, ik be-
treur de teneur van deze discussie. U haalt een aan-
tal begrippen zoals natievorming en identiteit op
een gevaarlijke manier door elkaar. Het zijn be-
grippen die bij de uitwerking van de resolutie op
zich nooit aan bod zijn gekomen in de commissie.
Het gaat erover hoe we op het Belgisch grondge-
bied twee grote gemeenschappen op de meest har-
monieuze manier met elkaar kunnen laten samen-
leven. Dat moet ook resulteren in beter bestuur.

U stelt deze discussie in een daglicht waar de VLD
niets mee te maken wil hebben. Ik zou liever heb-
ben dat u over de inhoud van de resolutie spreekt.

De heer Ludo Sannen : Ik probeer enkel de con-
text van ons standpunt te tekenen.

De heer Karel De Gucht : Dat kan tot een heleboel
misverstanden leiden.

De heer Ludo Sannen : Ik wil het ook hebben over
de waarde en het nut van dit voorstel van resolutie.
Een goedkeuring straalt ongetwijfeld een zeker
moreel gezag uit : hoe groter de eensgezindheid in
dit parlement, hoe groter het moreel gezag. Toch
blijft de waarde erg relatief door de verklaringen
van de meerderheidspartijen : niet alleen de SP
maar ook de CVP achten zich niet gebonden door
het voorstel van resolutie. Premier Dehaene en de
heer Erdman waren daarover duidelijk in de
media. Heeft dit debat dan nog zin ? Wordt het be-
lang van Vlaanderen hiermee nog gediend ? Wat
heeft de federale overheid belet om het Sint-Mi-
chielsakkoord volledig uit te voeren ?

De heer Johan Sauwens : Mijnheer Sannen, waar-
om verschuilt u zich achter standpunten en uitspra-
ken van CVP’ers of SP’ers ? Elke fractie heeft
recht op haar mening.

Ik heb u niet vaak gezien in de commissie voor
Staatshervorming en in 1996 al zei de heer Geysels
me dat Agalev zich zou onthouden in dit dossier.
Agalev heeft gedurende drie jaar in permanente
staat van onthouding geleefd. U hebt niet meege-
werkt aan de betere organisatie van het beleid. U
kiest daarvoor om partijpolitieke en praktische
overwegingen, om uw band met Ecolo. Dat is uw
recht, maar u moet zich nu niet verschuilen achter
federale excellenties.

De voorzitter : De heer Geysels heeft het woord.

De heer Jos Geysels : Een aantal punten in ver-
band met de staatshervorming hebben we goedge-
keurd in de commissie, de voorzitter zou dat moe-
ten weten. Op één punt hebben we ons onthouden
omdat we het niet eens waren met de concrete uit-
gangspunten en voorstellen.

We hebben ons niet onthouden van actieve deelna-
me aan de commissie. Ik wil niet dat hier de indruk
wordt gewekt dat we gedurende drie jaar als toerist
in die commissie hebben rondgewandeld en ons
werk niet au sérieux hebben genomen. Afgezien
van onze appreciatie en/of bedenkingen vonden we
de oprichting van de commissie voor Staatshervor-
ming volkomen gerechtvaardigd.

Uit een bepaald stemgedrag mag niet worden ge-
deduceerd dat we niet actief meewerken in de
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commissie. We bepalen zelf onze standpunten over
de staatshervorming, u kent die perfect. We hebben
deelgenomen aan de vorige staatshervorming, zien
de noodzaak van de volgende ronde in, maar voor-
aleer we daaraan beginnen, is het niet meer dan lo-
gisch om aan de federale overheid te vragen waar-
om een aantal punten uit de vorige staatshervor-
ming niet werden uitgevoerd.

De heer Ludo Sannen : Het is logisch dat we die
vraag stellen aan de meerderheidspartijen, hun ge-
drag biedt ons niet de garantie dat ze dit voorstel
van resolutie zullen verdedigen bij eventuele on-
derhandelingen. We mogen toch minstens die vraag
stellen.

Laten we het nu hebben over de inhoud van dit
voorstel van resolutie. Agalev vindt dat elke nieu-
we staatshervorming meer efficiëntie, meer samen-
hang, meer doorzichtigheid en meer responsabilise-
ring moet opleveren. Daarnaast moet ervoor wor-
den gezorgd dat de structuren in functie staan van
het uitbouwen van een kwalitatieve, solidaire, de-
mocratische samenleving met geëmancipeerde bur-
gers. Voor Agalev houdt dit in dat men moet zor-
gen voor homogenere bevoegdheidspakketten, een
grotere subsidiariteit maar ook solidariteit tussen
personen, gewesten en gemeenschappen binnen
een federale dynamiek.

Vanuit deze uitgangspunten heeft onze fractie het
voorliggende voorstel beoordeeld. We hebben
daarbij enkele kritische bedenkingen. We kiezen
bewust voor een federale uitbouw van België. Al
staat deze term ook in dit voorstel, toch ademt de
tekst confederalisme uit. Elke overheveling van be-
voegdheden kan maar binnen het federale karak-
ter van de staat, zoals het in artikel 1 van de
Grondwet wordt gedefinieerd. Dat is ook de reden
waarom we een amendement hebben ingediend.
We wensen dit uitgangspunt duidelijk te benadruk-
ken. Een federale opbouw garandeert meer demo-
cratie, terwijl een confederale situatie voortdurend
bijkomende samenwerkingsakkoorden veronder-
stelt. Dit laatste houdt een verzwakking in van de
parlementaire controle waardoor het democratisch
deficit wordt vergroot.

Agalev wenst Brussel niet los te laten. Dit veron-
derstelt een opwaardering van de democratische
besluitvorming in Brussel en een versterking van
de Vlaamse inbreng, in plaats van een gestructu-
reerde bevoogding door de gemeenschappen.
Brussel is geen derde gewest naast Vlaanderen en
Wallonië. Brussel is het hoofdstedelijk gewest met

eigen verantwoordelijkheden en met een specifie-
ke culturele samenstelling en een Europese, Belgi-
sche en Vlaamse opdracht. Dit levert misschien wel
een complexe situatie op voor de instellingen. Het
is echter tegelijkertijd ook een boeiende uitdaging
om van deze multiculturele stad een stad te maken
die inspirerend en verrijkend is voor Vlaanderen.

Agalev wil deze uitdaging aangaan. Men kan dit
echter niet realiseren zonder vertrouwen te geven
aan de Brusselaar en door op een betuttelende ma-
nier aanwezig te willen zijn. Door zo een houding
zal Vlaanderen Brussel verliezen. Agalev wenst
echter geen Vlaanderen zonder Brussel en geen
Brussel zonder Vlaanderen. Dit zou een verarming
voor Vlaanderen betekenen.

Maatregelen die op de één of andere manier aan-
leiding geven tot een vorm van subnationaliteit kan
Agalev niet aanvaarden. Ze ondergraven juist een
evenwichtig, verrijkend en stimulerend samenle-
vingsmodel in Brussel.

In het kader van meer fiscale autonomie steunen
we het voorstel tot volledige overheveling van de
gewestbelastingen. Een uitgavenautonomie moet
inderdaad waar mogelijk gepaard gaan met een
middelenautonomie. Maar omwille van de specifie-
ke situatie die wordt geschapen door Brussel, om-
wille van het feit dat de persoonsgebonden ele-
menten zich situeren in Vlaanderen en Brussel,
omwille van het feit dat er op geen enkele manier
een subnationaliteit mag worden ingevoerd, kan
een sterke uitbreiding van gemeenschapsbelastin-
gen niet worden aanvaard.

Er kan dan ook geen sprake zijn van een volledige
overdracht van bevoegdheden inzake de personen-
belasting naar de gemeenschappen. De personen-
belastingen kunnen volgens ons wel worden geor-
ganiseerd als een samengestelde belasting met op-
of afcentiemen, verleend door de gewesten, of als
een concurrerende belasting waarbij de bepaling
van de vork van de verschillende aanslagvoeten fe-
deraal blijft.

De sociale zekerheid is een wettelijk geregelde
vorm van interpersoonlijke solidariteit tussen jon-
geren en ouderen, zieken en gezonden, werkenden
en werkzoekenden, ongeacht of hij of zij Franstalig
of Nederlandstalig is. Er is natuurlijk een onder-
scheid tussen inkomensvervangende uitgaven en
kostencompenserende uitgaven in de sociale zeker-
heid. Dit laat een verschillende benadering van de
invulling toe.

Geysels
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Agalev heeft echter, omwille van de solidariteit,
principiële bezwaren tegen de overheveling van de
financiering van de ziekteverzekering naar de ge-
meenschappen. Dit blijft volgens ons best federaal.
Wel zijn we voorstander van een responsabilisering
van de gemeenschappen wat de uitgaven en de or-
ganisatie van de ziekteverzekering betreft. Agalev
wil solidair zijn met de zieken in Wallonië, maar
niet met de organisaties en de structuren die er het
gezondheidsbeleid gestalte geven. Solidariteit kan
geen verspilling goedpraten. Verspilling mag echter
geen alibi zijn om de intermenselijke solidariteit op
te geven. Voor Agalev krijgen de gemeenschappen
dus best de verantwoordelijkheid om de gezond-
heidszorg uit te tekenen en in een beleid om te zet-
ten. Dit sluit immers sterk aan bij de bevoegdhe-
den die nu reeds aan de Vlaamse Gemeenschap
toekomen en garandeert een grotere coherentie in
het gezondheids- en welzijnsbeleid.

Deze optie maakt een eenvoudige toepassing in
Brussel mogelijk. De gebruiker wordt immers niet
verplicht om een subnationaliteit te kiezen. De
Vlaamse gemeenschap in Brussel kan evenwel
haar eigen gezondheidsbeleid voeren en kan dien-
sten en instellingen uitbouwen.

De kinderbijslag is volgens ons een andere zaak.

De voorzitter : De heer Van Grembergen heeft het
woord.

De heer Paul Van Grembergen : Ik begrijp hier iets
niet. Als men de ziekteverzekering wat de regelge-
ving en de organisatie betreft naar de deelstaten
overbrengt, terwijl men de financiering federaal
houdt, dan zullen de daaruit volgende financiële
eisen het resultaat zijn van de regelgeving en van
de organisatie die in die deelstaten zal worden ge-
regeld. Bijgevolg zal men, nog meer dan nu, politie-
ke druk op de federatie krijgen om daar met dota-
ties en met politieke afspraken aan toe te geven.
We zouden bijgevolg nog verder van huis zijn. Zo
analyseer ik het tenminste. Ik heb wat dat betreft
geen enkel antwoord gekregen.

De heer Ludo Sannen : Ik denk, mijnheer Van
Grembergen, dat een dergelijke oefening, waarbij
men de financiering federaal houdt, enkel kan sla-
gen wanneer men duidelijke en eenvoudig toepas-
bare parameters kan vaststellen. Wat dat betreft,
ben ik het met u eens.

Wij vinden de solidariteit belangrijk omdat dit met
inkomsten te maken heeft. (Opmerkingen van de
heer Paul Van Grembergen) 

Wat de uitgaven betreft, heb ik net mijn verhaal ge-
daan. Ik ben het met u eens dat deze oefening tot
moeizame onderhandelingen zal leiden. Maar ook
de oefening van het defederaliseren van de totale
gezondheidszorg en het praktisch organiseren
ervan zal leiden tot lange, moeizame onderhande-
lingen. Ik ben het met u eens dat, wanneer deze on-
derhandelingen geen aanleiding kunnen geven tot
duidelijke en objectiveerbare parameters, de oefe-
ning mislukt is. (Opmerkingen van de heer Paul Van
Grembergen) 

Die parameters zijn er op het moment niet en dat
moet volgens mij het resultaat van onderhandelin-
gen vormen. (Opmerkingen van de heer Paul Van
Grembergen) 

Kinderbijslag is volgens ons een andere zaak. Dat
is een recht voor ieder kind, ongeacht waar het
woont of in welke gezinssituatie of beroepstoe-
stand de ouders zich bevinden. Vandaar ook de
noodzaak om dit gegeven federaal te houden,
zowel wat de financiering als de uitgaven aangaat.
Het is volgens ons een recht van het kind en min-
der een direct onderdeel van een echt gezinsbeleid.
Dit is een politieke keuze.

Ingaan op andere elementen van de resolutie zou
ons hier te ver leiden. Agalev kan zich, mijnheer
Taylor, herkennen in een deel van de tekst. Er blij-
ven echter – zoals u gemerkt hebt – fundamentele
aanmerkingen en onduidelijkheden. Hierdoor is
het voor onze fractie onmogelijk om deze resolutie,
zoals ze nu voorligt, goed te keuren. Naast de in-
houd heeft Agalev, zoals reeds eerder opgemerkt,
ook opmerkingen bij de zin en de wenselijkheid
van deze resolutie. Agalev wil voor alles de dialoog
openhouden. Want dat is een voorwaarde voor de
uitbouw van een echte federale staat. Deze resolu-
tie draagt daar niet toe bij. We zijn niet onder de
indruk van de afwijzende houding van bepaalde
Franstalige politici. Maar het is niet nodig om fran-
cofone scherpslijpers voedsel te geven om elke dia-
loog over de staatshervorming te laten hypotheke-
ren. Deze resolutie wordt zelfs niet gedragen door
de partijen van de fracties die haar hebben inge-
diend. Deze resolutie dreigt het komende debat
over de staatshervorming te doen verworden tot
een stellingenoorlog. Voor de electorale positione-
ring van sommige partijen is dat misschien interes-
sant. Maar voor het algemeen en ook het Vlaams
belang zet dat geen zoden aan de dijk.
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De voorzitter : De heer Taylor heeft het woord.

De heer John Taylor : Heb ik u goed begrepen, als
u zegt dat deze tekst niet wordt gedragen door de
fracties die hem hebben ingediend ?

De heer Ludo Sannen : De tekst wordt niet gedra-
gen door de partijen van de fracties. Ik denk dan
vooral aan de CVP, mijnheer Taylor.

De heer John Taylor : Ik wil erop wijzen dat deze
resolutie het resultaat is van het werk dat de voor-
bije drie jaren is gebeurd. De CVP-fractie steunt
deze tekst. In het ontwerp van verkiezingsprogram-
ma van de CVP staat dat we een voorstander zijn
van een verdere staatshervorming. Deze resolutie
is in dat verband belangrijk. Ze heeft op de tot-
standkoming van dat ontwerp een positieve in-
vloed gehad. Ook in de toekomst zal deze resolutie
nog positieve vruchten afwerpen voor het stand-
punt van onze partij.

De heer Ludo Sannen : U geeft me eigenlijk gelijk.

De heer John Taylor : Ik geef u geen gelijk. Ik zeg
dat in het CVP-programma belangrijke zaken
staan die in de toekomst kunnen worden waarge-
maakt. In de commissie hebben we op een breder
vlak werk geleverd, dat later, maar wel zo vlug mo-
gelijk, moet worden verwezenlijkt. We hopen dat
dit kan.

De heer Ludo Sannen : Ook ik erken dat er hier
belangrijk werk is geleverd. Het verslag is boeiend
en inspirerend, en het bevat elementen die bij een
discussie over een nieuwe staatshervorming zeker
moeten ter sprake komen. Maar deze resolutie ver-
woordt niet de rijkdom van dit verslag. Verder stel
ik vast dat deze resolutie door uw fractie wordt ge-
steund, en de CVP stimuleert om standpunten in te
nemen die wellicht verder gaan dan wat u had
mogen hopen als dat werk niet was geleverd. Maar
terzelfder tijd zegt u dus ook dat uw partij deze re-
solutie nog niet steunt. Dat is precies wat ik hier
heb gezegd. De standpunten die ik hier verdedig,
zijn echter standpunten die ook door onze fractie
in de Kamer en door de gehele partij worden ge-
dragen.

Agalev heeft geen boodschap aan totaal achter-
haalde unitaire reflexen. Dat schuift u ons weleens
in de schoenen. Agalev overstijgt de Vlaamse ont-
voogdingsnostalgie, en richt zich op de uitbouw van
een boeiende federale Belgische staat, als inspire-
rend voorbeeld voor een noodzakelijk maar ook
uitdagend Europees project. Deze resolutie brengt
dat objectief niet tot uitdrukking. Vlaanderen ver-

dient beter en meer dan een tekst met louter sym-
bolische waarde. In de tekst wordt trouwens te wei-
nig de relatie aangegeven met de opbouw van de
samenleving, met de maatschappijvorming en met
de versterking van de democratie. Deze resolutie is
eerder communautair stukwerk dan een toekomst-
gericht werkstuk. (Applaus bij AGALEV en de SP)

De voorzitter : De heer Van Eyken heeft het
woord.

De heer Christian Van Eyken (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-presi-
dent, collega’s, het voorstel van resolutie dat hier
wordt besproken, is het resultaat van drie jaren dis-
cussie over de Schrikkelnota van de minister-presi-
dent in de commissie voor Staatshervorming. Dit
voorstel is van groot belang voor de toekomst van
de Vlaamse gemeenschap.

De resolutie en de besprekingen in de commissie
hebben ook de aandacht getrokken van collega’s
van over de taalgrens. Daar worden de Schrikkel-
nota en deze resolutie beschouwd als een ver-
schrikking voor de toekomst van het federale Bel-
gië. De voorstanders van deze teksten bewijzen dat
het federale België slechts een tienjarig leven is ge-
gund. De opeenvolgende staatshervormingen zul-
len leiden tot een confederaal model met separatis-
tische neigingen. Alle eisen die in deze resolutie
zijn opgenomen, beogen het einde van het Belgisch
federaal bestel en van de solidariteit tussen de
deelstaten. Dergelijke reacties worden vaak verge-
leken met egoïsme. Voor velen is het een teken van
separatisme. Diegenen die hierachter staan, steu-
nen de nationalistische eisen van ‘België barst’.
Hoewel een deel van het politiek establishment in
Vlaanderen dit juist nastreeft, meen ik dat deze ge-
dachte toch enkel bijval vindt bij een minderheid
van de Vlamingen.

Als enige Franstalige in dit parlement, heb ik drie
jaar lang de besprekingen niet steeds door een
communautaire bril willen zien. Dit voorstel loopt
echter de spuigaten uit. Als vertegenwoordiger van
de Franstaligen uit de Brusselse Rand, kan ik u
verzekeren dat het voorliggende staatsmodel nooit
door de Franstaligen zal worden aanvaard.

De reacties van de democratische partijen aan de
andere kant van de taalgrens – PS, PRL-FDF, PSC
en Ecolo – zijn duidelijk. Dit voorstel is onaan-
vaardbaar. Ze zijn geen vragende partij voor een
nieuwe institutionele ronde. En zonder de Fransta-
lige collega’s kan niet worden gesleuteld aan de
huidige staatsstructuur.
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Dit voorstel heeft een dergelijke reactie teweegge-
bracht omdat het als een provocatie wordt be-
schouwd. Je kunt deze toestand vergelijken met
een spaak lopend huwelijk waarin de Vlaamse
partner tegen de andere zegt : ‘Ik ben je beu, je
bent lang genoeg een blok aan mijn been geweest.’
Dit staat natuurlijk nergens letterlijk te lezen in de
nota, maar het is in elk geval de ondertoon.

Zelfs in bepaalde Vlaamse kringen wordt deze
tekst niet aanvaard. Enkele weken geleden las ik
dat een Vlaams-Brussels minister de grootste pro-
blemen heeft met het voorstel over Brussel. Brus-
sel is een stad met een miljoen inwoners en staat
voor tal van uitdagingen. Sedert tien jaar toont
Brussel aan door een regering naar federaal model
te kunnen worden bestuurd. De Brusselaars wen-
sen hun autonomie te behouden met hun eigen in-
stellingen die hun belangen behartigen. De Brusse-
laars en de inwoners van de Rand wensen niet te
worden ingelijfd bij een Vlaams Gewest, dat geen
respect heeft voor de minderheden en voor de de-
mocratische principes die overal in Europa gelden.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mijnheer Van Eyken, het
is beneden alle peil dat u beweert dat Brussel niet
wil worden ingelijfd bij een Vlaams Gewest dat
geen respect heeft voor minderheden. Ik weet im-
mers heel goed op welke manier er momenteel in
Brussel rekening wordt gehouden met minderhe-
den. Het is laag bij de grond te beweren dat Vlaan-
deren er geen rekening mee houdt. Ik geef u het
voorbeeld van het Franstalig onderwijs in de rand
van Brussel, dat door de Vlaamse Gemeenschap
wordt gesubsidieerd en gefinancierd. Dat kan niet
worden gezegd van Nederlandstalige scholen in het
Franstalige landsgedeelte, dat ook die verplichting
heeft. Als ik zie hoe in Brussel met Vlamingen
wordt omgegaan en hoe er geen rekening wordt
gehouden met hun aanwezigheid in onder meer
ziekenhuizen en bejaardenhuizen, dan neem ik
deze aantijgingen aan het adres van het Vlaams
Gewest niet. (Applaus bij de CVP, de VLD, de VU
en het VB)

De voorzitter : De heer Geysels heeft het woord.

De heer Jos Geysels : Mijnheer de voorzitter, ik
sluit me aan bij de heer Van Dijck. De heer Van
Eyken heeft ook mij gechoqueerd. Mijnheer Van
Eyken, u verbindt op een slordige en ontoelaatbare
wijze een aantal zaken met elkaar. De Franstaligen
hebben sinds de jaren dertig het territorialiteits-

principe gehanteerd in het kader van de taalwetge-
ving. Ze passen het echter niet toe wanneer het
gaat om wat u minderheden binnen het territorium
Vlaanderen noemt. De vergelijking die u met an-
dere internationale toestanden maakt, is ontoelaat-
baar. Uiteraard respecteert elke democratische ge-
meenschap minderheden.

Wanneer zult u eindelijk erkennen dat dit demo-
cratisch parlement een aantal vragen mag stellen
over taal en cultuur ? Wanneer zult u dat eindelijk
begrijpen ? Met uw taalgebruik en redeneringen
veroorzaakt u wat u wilt vermijden, namelijk sepa-
ratisme. Wanneer zult u dat eindelijk begrijpen ? Ik
ben heel goed geplaatst om dat nu hier tegen u te
zeggen.

De voorzitter : De heer Van Eyken heeft het
woord.

De heer Christian Van Eyken : Mijnheer de voor-
zitter, ik wil even kort reageren in verband met het
respect voor de minderheden. Hoe worden de
Franstaligen uit de faciliteitengemeenten vandaag
beschouwd ? Hoewel de Vlamingen in Brussel een
minderheid vormen, spelen ze in de regering een
even grote rol. Er zijn evenveel Vlaamse als Frans-
talige ministers. Er is enkel één staatssecretaris
meer. Het model in Brussel komt dus overeen met
het federale.

Alvorens een medebeheer van Brussel te overwe-
gen of tot een nieuwe staatshervorming aan te spo-
ren, zou dit parlement een inspanning moeten leve-
ren en zijn goodwill moeten tonen door de kader-
overeenkomst van de Raad van Europa over de
bescherming van de nationale minderheden goed
te keuren. Waarom wordt dat hier niet gedaan ?
Hierdoor zou het bestaan van de Franstalige min-
derheid in de Brusselse Rand en langs de taalgrens
worden erkend.

Het voorstel van resolutie is ook onaanvaardbaar
voor de Brusselse Rand. De waarborgen die aan de
Franstaligen werden geboden door de vorige
staatshervormingen, worden hun immers ontno-
men. De partijen van de huidige meerderheid van
dit parlement hebben over akkoorden onderhan-
deld waarin het faciliteitenstelsel voor de Franstali-
gen in de Brusselse Rand en Voeren een grondwet-
telijke waarborg krijgt. Dit compromis kan van-
daag niet van de kaart worden geveegd zonder het
bestaan van een Franstalige minderheid in deze ge-
meenten te erkennen, zoals het Arbitragehof dat
ook deed. Het beleid van de Vlaamse regering ten
aanzien van deze gemeentebesturen miskent de ge-
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meentelijke autonomie en de wens van de plaatse-
lijke bevolking.

Wat zal er hen te wachten staan wanneer Vlaande-
ren bevoegd wordt voor de organisatie van het ad-
ministratief toezicht in de randgemeenten en Voe-
ren, net als voor de regeling van het taalgebruik in
de gemeenten met een bijzonder statuut ? Als we
de eisen van diverse partijen in overweging nemen,
betekent dit de afschaffing van de faciliteiten op
korte termijn. In deze gemeenten maakt dit ook de
weg vrij voor het uitbouwen van een stelsel waarin
aan de verkiesbaarheid wordt gesleuteld, om op
die manier elke vertegenwoordiger van de Franse
Gemeenschap te weren uit het gemeentelijke
leven.

Indien er toch naar confederalisme, dus naar sepa-
ratisme wordt gestreefd, vereist de democratie ook
dat er in de betrokken gemeenten een volksraad-
pleging wordt gehouden, om te weten tot welk ge-
west ze wensen te behoren. Zolang een taalge-
meenschap wordt verdrukt door een andere en er
geen duidelijke afspraken zijn op cultureel vlak
tussen de gemeenschappen, zodat alle aanhorighe-
den van beide taalgemeenschappen op voet van
volledige gelijkheid worden behandeld, kan er niet
worden gesproken van een territorialiteitsbeginsel
en van niet-inmenging.

Het deel van het voorstel dat over Brussel handelt
en waarover blijkbaar een consensus bestaat, is de
eis van een gewaarborgde vertegenwoordiging van
beide taalgroepen op alle beleidsniveaus. Deze eis
wordt vooral geïnspireerd door de angst van het
Vlaams Blok. Van een cordon sanitaire, als dat al
bestaat, zou volgens de huidige regeling dan geen
sprake meer zijn. Men zou niet meer om de partij
heen kunnen. Deze eis zet echter de democratische
principes op losse schroeven, want er wordt af-
breuk gedaan aan een fundamenteel mensenrecht,
met name het principe dat elke persoon één stem
krijgt. Het systeem van een gewaarborgde verte-
genwoordiging is een terugkeer naar het cijnskies-
recht. Deze eis heeft niets te maken met de wette-
lijke bescherming van de Vlaamse minderheid.

De toepassing van de krachtlijnen van deze resolu-
tie brengt ook met zich dat in Brussel de inwoners
voor een subnationaliteit zullen moeten kiezen. De
Brusselaars zullen inderdaad moeten kiezen tussen
een Vlaams en een Franstalig stelsel van sociale ze-
kerheid of fiscaliteit.

De voorzitter : Mijnheer Van Eyken, mag ik u vra-
gen om nu af te ronden ?

De heer Herman De Reuse : Zet zijn microfoon af.

De heer Christian Van Eyken : Dat is democratie.
(Rumoer)

De heer Herman De Reuse : Mijnheer Van Eyken,
democratie houdt in dat men zich gedraagt volgens
de regels ! U moet die regels ook naleven.

De heer Christian Van Eyken : Nog een laatste
punt. Deze resolutie, zijnde de Vlaamse eisen voor
een volgende staatshervorming, is onaanvaardbaar
voor de Franstaligen. Ze vormt een tijdbom onder
de Belgische staatsstructuur. Ik hoop dat er vol-
doende democraten aanwezig zullen zijn in dit
halfrond om de teloorgang van het Belgische fede-
rale stelsel tegen te gaan.

De heer Norbert De Batselier : Mijnheer de voor-
zitter, ik merk dat u de heer Denys het woord wilt
geven. Ik had echter voorgesteld dat men de verga-
dering zou schorsen als er van elke fractie een
spreker aan het woord was gekomen. Wat gebeurt
er met dit voorstel ?

De voorzitter : Mijnheer de Batselier, de heer
Denys was verontschuldigd bij het begin van de zit-
ting. Hij was ingeschreven als eerste, dus komt hij
aan het woord als laatste spreker van deze voor-
middag.

De heer Norbert De Batselier : Ik stel vast dat er
dan natuurlijk sprake is van een wanverhouding
tussen de diverse fracties.

De heer André Denys : Ik zou het op prijs stellen
mijn mening te kunnen zeggen vóór de door de
heer De Batselier gevraagde schorsing.

De heer Norbert De Batselier : Mijnheer Denys, ik
heb voorgesteld dat voor elke fractie één spreker
het woord zou voeren, en dat men daarna de ver-
gadering zou schorsen. Ik kan er niet aan doen dat
de VLD blijkbaar heeft beslist om de heer De
Gucht als eerste het woord te laten voeren.

De heer André Denys : Dat is niet helemaal juist.
Ik was wel degelijk ingeschreven als eerste spreker
voor de VLD. Door het drukke verkeer ben ik deze
morgen echter te laat aangekomen. Daarom heeft
de heer De Gucht als eerste het woord gevoerd
voor de VLD.
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De heer Johan Sauwens : Mijnheer de voorzitter,
als ik me niet vergis, was iedereen het er toch mee
eens de vergadering te schorsen nadat de heer
Denys het woord had gevoerd ? Waarom zouden
we nu een andere beslissing nemen ?

De heer Norbert De Batselier : Ik ben het daarmee
eens, maar het is wel een uitzondering : de VLD
krijgt nu immers meer dan andere fracties.

De voorzitter : Mijnheer De Batselier, als de heer
Denys nu het woord voert, heeft de VLD-fractie
natuurlijk wel meteen ook haar volledige spreek-
tijd opgenomen. Gaat u ermee akkoord dat de heer
Denys nu het woord voert ?

De heer Norbert De Batselier : Ik leg me neer bij
de mening van de overige parlementsleden.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister-president, collega’s, in de
commissie voor Staatshervorming heeft men bijna
drie jaar gewerkt rond de discussienota van de
Vlaamse regering. Ik beken eerlijk dat de VLD-
fractie tijdens die periode niet altijd even overtuigd
heeft meegewerkt. Vooral in de beginperiode
waren we zeer sceptisch. Minister-president Van
den Brande deed een beroep op onze constructieve
ingesteldheid om als oppositie mee te werken. Wij
waren echter achterdochtig. Aanvankelijk vonden
we de oefening te vrijblijvend.

In de beginfase was de socialistische coalitiepart-
ner het niet eens over het statuut van de Schrikkel-
nota. Later lag hij inhoudelijk in de knoop met het
eigen Toekomstcongres. Er was ook een vermoe-
den dat de CVP deze oefening in het Vlaams Parle-
ment veeleer deed in het kader van een interne rol-
verdeling binnen de CVP. Minister-president Van
den Brande moest de Vlaamse toegevingen op fe-
deraal vlak doen vergeten door onder meer een
extra Vlaamse profilering op het ongevaarlijke ni-
veau van het Vlaams Parlement. Ons wantrouwen
leidde op een bepaald ogenblik zelfs tot het niet
langer bijwonen van de commissiebesprekingen.

Er zijn twee elementen die onze houding hebben
gewijzigd. Ten eerste was er de stimulans van onze
partijvoorzitter, de heer Verhofstadt, die als herver-
kozen VLD-voorzitter de noodzaak zag van een
Vlaams partijgrensoverschrijdend overleg in deze
materie. Hij overtuigde de VLD-fractie in het
Vlaams Parlement er ook van dat de besprekingen
in de commissie een belangrijk onderdeel vormden
van een algemene Vlaamse strategie.

We stelden als fractie in het Vlaams Parlement aan
onze partijvoorzitter echter één voorwaarde : een
VLD-goedkeuring van de tekst in het Vlaams Par-
lement moest ook een goedkeuring van de volledi-
ge partij betekenen. Daarom hebben we gedurende
de volledige besprekingen regelmatig contact on-
derhouden met onze partij en met de fracties in
Kamer en Senaat. Vandaag kunnen we met enige
trots zeggen dat de volledige partij het eens is met
deze resolutie.

Het tweede element dat ons ertoe aanspoorde om
voluit te gaan in de commissie, is de grote degelijk-
heid van de besprekingen. De zeer interessante
hoorzittingen en het nooit ontwijken van de moei-
lijke problemen die een dergelijk project met zich
meebrengt, geven een inhoudelijke meerwaarde
die ik nooit eerder heb ervaren.

Er is naar mijn aanvoelen slechts één inhoudelijke
tekortkoming, namelijk de niet ingevulde belofte
van minister Demeester over het financiële plaatje.
De verwachte berekeningen en hypothesen zijn er
nooit gekomen. Zonder enig overdrijven mogen we
hier zeggen dat het VLD-voorstel over de financie-
ring het meest relevant is geweest in de bespreking.

Los van deze inhoudelijke lacune moeten we er-
kennen dat het geleverde werk veel diepgaander is
geweest dan de loutere inventarisering die in de
Senaat heeft plaatsgegrepen. Het was ook inhoude-
lijk van een veel hoger gehalte dan de besprekin-
gen van het tienpuntenprogramma in de Vlaamse
Raad als voorbereiding op de staatshervorming
van 1993. Een consensus bereiken rond een tien-
puntenprogramma is niet zo moeilijk. Iedereen
geeft er een eigen invulling aan. Men wekt de in-
druk dat we allemaal hetzelfde zeggen, terwijl dit
in werkelijkheid niet zo is.

Met een tekst van vijf hoofdstukken en veertig
punten is het veel moeilijker om tot een consensus
te komen, maar het heeft wel de verdienste dat
men daarmee uit de dubbelzinnigheid en halfslach-
tigheid treedt. Bij het tienpuntenprogramma in
1991 sprak men ook van fiscale autonomie, maar
iedereen gaf er een eigen interpretatie aan. Het ge-
volg was dat er bij de staatshervorming van 1993
niets van is terechtgekomen.

Mijnheer de voorzitter, sommige journalisten heb-
ben na de stemming in de commissie de fracties on-
derverdeeld in voluntaristen en voorzichtigen, of in
federalisten en confederalisten. Ik heb het moeilijk
met deze terminologische discussies. Wij zijn een
fractie van zelfbewuste Vlamingen ; geen Vlaams-
nationalisten, maar liberalen die zeker niet willen
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dat België barst. We zouden nooit onze goedkeu-
ring geven voor een project tot staatshervorming
dat niet past in een federale logica. Het is niet
omdat men de begrippen deelstaten en deelgebie-
den gebruikt, dat men zich buiten de federale logi-
ca stelt. ‘Deelstaat’ wordt ook in Duitsland ge-
bruikt voor de zogenaamde Länder, die uiteinde-
lijk ook een unie vormen.

De discussie over twee deelstaten en twee deelge-
bieden, in plaats van gemeenschappen en gewes-
ten, heeft dus niets te maken met meer of minder
unionistisch federalisme. Het heeft te maken met
helderheid en doorzichtigheid in de staatsstructuur.
Men kan toch niet zeggen dat de huidige staats-
structuur doorzichtig is. Aan de huidige benadering
van de staatsstructuur in gemeenschappen en ge-
westen geven Vlamingen en Franstaligen een totaal
verschillende interpretatie. Voor Vlamingen bete-
kent dit tweeledigheid, voor Franstaligen drieledig-
heid. Klaarheid en helderheid is iets anders.

Veel belangrijker dan de terminologische discussie
is voor de VLD de vraag hoe een staatshervorming
tot stand kan komen die leidt tot een efficiënter
bestuur. Dit hangt af van twee zaken : degene die
bestuurt en de omgeving waarin kan worden be-
stuurd.

U kent onze kritiek op het aspect bestuur van het
huidige rooms-rode beleid. De Vlaamse overheid
heeft naar ons aanvoelen niet bewezen dat ze het
bestuur dichter bij de burger kon brengen. Integen-
deel, met haar regeldrift en haar bevoogding tegen-
over de lokale besturen werd zelfs op veel domei-
nen de indruk gewekt dat een Vlaams bestuur niet
beter is dan de Belgische aanpak.

We hebben een handicap bij de publieke opinie
voor het verkopen van een nieuw project voor de
staatshervorming. De publieke opinie verwacht
echter ook van de Vlaamse regering en het Vlaams
Parlement dat ze een tewerkstellingsbeleid, een
economisch beleid en een sociaal beleid voert
waarin de meerderheid van de Vlamingen zich kan
herkennen. Er was een duidelijke meerderheid in
Vlaanderen voor een verlaging van de vennoot-
schapsbelasting in ruil voor meer tewerkstelling.
We werden afgeremd door Wallonië, dat geen fis-
cale differentiatie wil. Zij mogen wel Vlaamse be-
drijven naar Henegouwen lokken met extra subsi-
dies en soepele milieuregels, maar wij mochten
daarentegen onze troefkaart van de vennoot-
schapsbelasting niet uitspelen.

Niet alleen worden we inzake tewerkstelling en
economie door Wallonië afgeremd, ook krijgen we
inzake het gezondheidsbeleid niets terug voor onze
meer preventieve aanpak, omdat de gezondheids-
zorgen federaal zijn gebleven. Inzake het land-
bouwbeleid zijn de structuur en de cultuur zozeer
verschillend dat, zelfs met een Europees gericht
landbouwbeleid, geheel andere accenten zouden
worden gelegd indien de bevoegdheid over land-
bouw zou worden geregionaliseerd. Iedereen weet
ook dat er een hemelsbreed verschil bestaat tussen
de fiscale controles in het noorden van het land en
die in Brussel of Wallonië.

De bevolking is het beu te moeten horen dat we er
niets aan kunnen doen omdat het onze bevoegd-
heid niet is. De afstand tussen de politiek en de
burger wordt mede gevoed door het feit dat weini-
gen nog weten waar de bevoegdheden exact liggen.
Homogene bevoegdheidspakketten zijn niet alleen
noodzakelijk voor een efficiënt bestuur, maar ook
om de mentale kloof tussen politiek en burger te
helpen dichten.

Het is me opgevallen dat er niet zo veel verschil
was tussen de visies van de verschillende fracties
op het aflijnen van de bevoegdheidspakketten. Er
werd wel gediscussieerd over de mate waarin de
NMBS moet worden geregionaliseerd, maar daar-
naast heb ik heel weinig inhoudelijke argumenten
gehoord. Het grote verschil, waarnaar de heer De
Gucht en de heer De Batselier al hebben verwe-
zen, zit in de invulling van de fiscale en de parafis-
cale autonomie.

De SP en Agalev willen de financiering van de ge-
zondheidszorg federaal houden door het invoeren
van een dotatiesysteem zoals dat vandaag onder
andere voor het onderwijs bestaat. Die keuze ver-
schilt fundamenteel van wat de VLD wil. Het voe-
ren van een echt autonoom beleid kan maar als
men zowel over de inkomsten als over de uitgaven
kan beschikken. Het enkel kunnen beslissen over
de regels en de normen, terwijl de financiering fe-
deraal blijft, zou de situatie veel complexer maken
dan vandaag het geval is.

Het argument van de solidariteit werd hier ver-
keerd gebruikt. Het wordt ingevuld op de wijze van
de Parti Socialiste en de andere Franstalige partij-
en. Er wordt niet gesproken over de vervangingsin-
komens van de sociale zekerheid, maar over de
kostencompenserende zaken. Daarvoor moet er
een rechtstreekse doorzichtige interregionale soli-
dariteit bestaan, gebaseerd op een transfer tussen
de regio’s wanneer blijkt dat de ene regio rijker is
dan de andere.
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De mate van solidariteit hangt niet af van het aan-
tal resterende verdoken transfercircuits, maar van
de hoogte van het bedrag waarin men wil voorzien
bij de interregionale afrekening. De VLD-fractie
wil ernstige afspraken maken met de Franstalige
landgenoten om de rechtstreekse solidariteitstrans-
fers te waarborgen, zodat de Franstaligen niet zou-
den verarmen bij een staatshervorming. We zijn
ervan overtuigd dat ze, als we hen de kans geven in
een voldoende lange overgangsfase, ze zelf van de
grotere autonomie gebruik zullen maken om nieu-
we kansen te grijpen die ze vandaag ons inziens on-
voldoende benutten.

Mijnheer de voorzitter, er is de laatste dagen nogal
wat te doen geweest rond het ontbreken van een
consensus. Ik kan u dienaangaande zeggen dat de
VLD-fractie gedurende die hele periode wel dege-
lijk een consensus heeft nagestreefd.

We kunnen aanvaarden dat sommige fracties het
niet eens zijn met bepaalde passages. We kunnen
echter niet aanvaarden dat die fracties het dan
hebben over een ‘vlucht vooruit’ op het einde van
onze werkzaamheden. Iedereen wist reeds bij het
begin van de besprekingen dat er een aantal me-
ningsverschillen waren, onder meer over het ge-
zondheidsbeleid. Vanuit een plat oppositionele in-
valshoek zouden we kunnen zeggen dat dit alles
ons probleem niet is. Dat doen we echter niet,
omdat ook ons inziens de inzet voor Vlaanderen
daarvoor veel te belangrijk is. Vandaar ook dat we
voorstander blijven van een maximale draagkracht.

Ik zeg dan ook heel duidelijk dat wij bereid zijn
steun te verlenen aan een vormwijziging, zoals een
afzonderlijke behandeling in vijf resoluties, indien
dat tot die maximale draagkracht kan bijdragen.
We kunnen ook akkoord gaan met tekstpreciserin-
gen. We kunnen echter geenszins akkoord gaan
met tekstvervagingen of inhoudelijke wijzigingen.
Zo heeft de heer De Batselier hier dingen gezegd
waarmee we het niet eens kunnen zijn. Laat dit
voor iedereen duidelijk zijn. Door deze uitsplitsing
zal niemand nog verstoppertje kunnen spelen.
Daardoor zal duidelijk zijn waar elkeen al dan niet
achter staat. Dit is ons inziens dan ook beter dan
dubbelzinnige of halfslachtige teksten.

Zoals reeds eerder gezegd, zou een onmiddellijke
consensus kunnen worden bereikt door middel van
een tienpuntenprogramma. Maar dan zal iedereen
daar opnieuw een eigen interpretatie aan geven,
wat een waardeloos signaal zou betekenen ten aan-
zien van de Franstaligen. Maar aan deze al dan niet

uitgesplitste teksten, zoals die hier nu voorliggen,
zal men geen vijf verschillende interpretaties kun-
nen geven. Bij de goedkeuring van deze teksten
zullen de Franstaligen zeer goed weten wie achter
wat staat en wat precies wordt bedoeld.

Ten aanzien van de Franstaligen moeten we ons in
deze preëlectorale periode geen enkele illusie
maken. De arrogante brief van de voorzitter van de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad is daarvan het zo-
veelste bewijs. Welke tekst we in deze preëlectorale
periode ook voorleggen, de Franstalige partijen
zullen steeds het woord onbespreekbaar in de
mond nemen. Het al dan niet bereiken van een
goede staatshervorming zal op de eerste plaats af-
hangen van de mate van standvastigheid die de
Vlaamse partijen aan de dag zullen leggen om bij
eventuele regeringsonderhandelingen de logica
van deze resolutie te verdedigen.

Ik besteed daarom minder aandacht aan wat de
Franstaligen in deze preëlectorale periode over
deze resolutie zeggen. Ik besteed evenwel des te
meer aandacht aan wat de Vlaamse partijbureaus
dienaangaande verklaren. Een en ander roept bij
mij enig wantrouwen op. Ik denk bijvoorbeeld aan
het onrustbarende interview dat de heer Erdman
verleden week in Le Soir gaf. Volgens de SP-voor-
zitter moet de staatshervorming beperkt blijven tot
enkele correcties en mag deze geen bevoegdheids-
overdrachten inhouden. Dit wekt bij ons de indruk
dat de Vlaamse socialisten veeleer een strategie
volgen om de PS niet te mishagen, dan dat ze zich
inspannen om een fundamentele stap te zetten met
betrekking tot de staatshervorming.

Het moet mij ook van het hart dat de verwarde
houding van de CVP inzake de politieke betekenis
van deze resolutie, de politieke waarde ervan ern-
stig dreigt te verminderen. Begrijp me niet ver-
keerd. Ik heb geen enkele kritiek op de houding
van de CVP-fractie in het Vlaams Parlement en
evenmin op de houding van de minister-president.
Maar de commentaren op deze resolutie van zowel
premier Dehaene als voorzitter Van Peel, vond ik
vernederend in het licht van de werkzaamheden
die drie jaar lang werden verricht. Zij hebben het
over ‘geen basis voor onderhandelingen met de
Franstaligen’.

Mijnheer de minister-president, u hebt ons altijd
voorgehouden dat deze resolutie een politiek feit
zou zijn dat, eenmaal tot stand gebracht, ook op
het federale niveau van uw partij zou worden aan-
vaard. Mijnheer de minister-president, we hebben
de indruk dat zowel uw partijvoorzitter als uw fe-
derale partijgenoten u in de steek laten. Volgens de
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politieke logica van de VLD kunnen we de hou-
ding van uw partij niet begrijpen. De CVP wil
waarschijnlijk doelbewust de dubbelzinnigheid be-
houden waarbij de heer Dehaene zich op federaal
vlak moet profileren en de heer Van den Brande
op Vlaams vlak.

Een dergelijke dubbelzinnige logica bestaat bij de
VLD niet. We vinden dit een goede tekst omdat
Vlaanderen erdoor de noodzakelijke autonomie
krijgt binnen de federale staat. Niet enkel de VLD-
fractie van dit parlement zal vandaag dit voorstel
van resolutie goedkeuren, maar de gehele partij zal
de tekst hanteren als basisdocument voor de ge-
sprekken over de staatshervorming na 13 juni. We
hopen dat zoveel mogelijk fracties van dit parle-
ment in het bijzonder en zoveel mogelijk Vlaamse
partijen in het algemeen dit ook zullen doen. Ik
dank u. (Applaus bij de VLD, de CVP, de VU en het
VB)

De voorzitter : Minister-president Van den Brande
heeft het woord.

Minister-president Luc Van den Brande : Mijnheer
de voorzitter, ook ik heb geapplaudisseerd voor de
heer Denys want het is in de eerste plaats onze op-
dracht een zo groot mogelijke meerderheid te vor-
men over de gewenste inhoud van deze resolutie.
Sinds 19 februari ben ik daarvoor op zoek geweest
naar een zo breed mogelijk draagvlak. Op het
einde van het debat zal ik een aantal beschouwin-
gen geven over de belangrijke commissievergade-
ringen en dit debat.

Mijnheer Denys, de verantwoordelijkheden van de
VLD situeren zich op een heel ander vlak dan die
van de CVP. Wij zijn goed geplaatst om te beweren
dat de vier fundamentele stappen die hebben bijge-
dragen tot de inrichting van de federale staat, in de
eerste plaats werden gedragen door christen-demo-
craten, die ook de federale verantwoordelijkheid
droegen.

Het is belangrijk te onderkennen welke invloed de
besprekingen in commissie sinds de eerste recht-
streekse verkiezingen van dit parlement in 1995
hebben gehad. De voorliggende voorstellen zijn
bijgevolg niet vrijblijvend. Ik deel de mening van
de heer De Batselier dat we moeten zoeken naar
een verbetering van de kwaliteit van het bestuur.
Democratie is een waarde, de vorm waaronder we
die organiseren is bijkomstig. Federalisme, regiona-
lisme en confederalisme zijn immers geen waarden
op zich.

Na de vier fundamentele hervormingen van de
Belgische staat kan de CVP rustig achteruit, maar
met nog veel meer overtuiging vooruit kijken. De
voltallige CVP zal haar verantwoordelijkheid op
een coherente wijze blijven opnemen. Het volstaat
immers dat de huidige federale premier er zich uit-
drukkelijk toe heeft verbonden niet enkel deze
standpunten te onderschrijven, maar om die ook
als basis te beschouwen voor de volgende regeer-
periode. Dit is blijkbaar nog niet voldoende door-
gedrongen in sommige kringen in het zuiden van
dit land.

Mijnheer Denys, de christen-democraten blijven
hun verantwoordelijkheid opnemen, net als de
voorbije dertig jaar.

De voorzitter : De heer De Roo heeft het woord.

De heer Johan De Roo : Mijnheer de voorzitter, ik
voeg aan de woorden van de minister-president toe
dat de discussie over de staatshervorming ook in
onze partij de voorbije maanden werd gevoerd.
Het partijbestuur heeft gisterenavond nog de vijf
grote standpunten bevestigd : de defederalisering
van het gezondheids- en gezinsbeleid, streven naar
meer fiscale autonomie, de regionalisering van de
gemeente- en provinciewet, de positie van de Vla-
mingen in Brussel, sterkere waarborgen en meer
homogene bevoegdheidspakketten. Dit stemt over-
een met de krachtlijnen van deze resolutie. Dat
onze partij hier ook achter staat, zal onze voorzit-
ter straks bevestigen.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Als de minister-president
mijn laatste interventie als polemisch ervaart, dan
heeft hij die niet goed begrepen. Dat was zeker de
bedoeling niet. Ik heb enkel een bekommernis
geuit op basis van verklaringen die in de pers zijn
verschenen. U en uw fractie hebben correct gehan-
deld. Ik verwijt u niets. Ik heb wel gezegd dat wat
we hier doen, pas politieke waarde zal hebben als
de partijen deze resolutie daadwerkelijk steunen.
Volgens premier Dehaene dient dit niet als basis
voor toekomstige regeringsonderhandelingen. Dat
verontrust ons en maakt ons ongelukkig. Daardoor
verliest ons werk aan politieke waarde.

Mijnheer De Roo, we zullen met belangstelling
naar de heer Van Peel luisteren. Er is een verschil
tussen de vijf punten en deze resolutie. Men kan
aan die punten allerlei interpretaties geven, zoals
vorige keer is gebeurd. De VLD volgt de tekst
zoals deze vandaag voorligt. Ik verwacht van de
heer Van Peel dat aan de essentie van deze resolu-
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tie geen verschil in interpretatie wordt gegeven.
Als hij onze verwachtingen inlost, zetten we een
grote stap vooruit en zal de politieke waarde van
dit document enorm stijgen.

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De voorzitter : Dames en heren, hiermede zijn wij
aan het einde gekomen van onze werkzaamheden
voor deze voormiddag.

Wij komen om 14.30 uur opnieuw bijeen om onze
agenda verder af te handelen.

De vergadering is gesloten.

– De vergadering wordt gesloten om 12.44 uur.

Denys
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