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TOELICHTING

De recente federale regeringscrisis heeft definitief duidelijk gemaakt dat de Belgische federale staat onbestuurbaar is geworden. Het niet bereiken van een ‘onderhandelde oplossing’ tussen Vlamingen en Franstaligen voor de door het Grondwettelijk Hof geschorste
federale Kieswet met betrekking tot het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde toont
aan dat de limieten van het federale Belgisch overlegmodel niet alleen zijn bereikt, maar
ruimschoots overschreden.
De ontbinding van de Federale Regering ten gevolge van het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde en de huidige institutionele crisis die hiervan het gevolg is, kunnen het verder
bestaan van de federale staat België bedreigen.
In de feiten functioneert België vandaag al als een confederaal systeem, met twee verschillende publieke opinies, twee partijsystemen en zelfs twee verschillende ‘federale’ coalities.
De kloof tussen het federale wettelijke land en het confederale werkelijke land wordt met
de dag groter. Door de opeenvolgende staatshervormingen zijn onze instellingen verworden tot een onontwarbaar kluwen. Het is een opeenstapeling van grendels, blokkeringsmechanismen, speciale regelingen en uitzonderingen op de uitzonderingen.
Ongeacht of men voorstander is van een splitsingsscenario lijkt het hoe dan ook aangewezen dat de Vlaamse Regering en haar administratie zo grondig mogelijk op alle eventualiteiten voorbereid zijn. Immers, bij een ontbinding van de federatie zijn het Vlaams
Parlement en de Vlaamse Regering de legitieme en democratische vertegenwoordigers van
het Vlaamse volk. Daarom vragen de indieners van deze resolutie dat de Vlaamse Regering een zo omvattend mogelijke opdracht aan haar administratie geeft, om in samenwerking met deskundigen uit verschillende sectoren de gevolgen van een mogelijk uiteenvallen
van de Belgische federatie voor te bereiden.
De Vlaamse Regering moet dus proactief optreden en de gevolgen van de reële mogelijkheid van een verdere onbestuurbaarheid van de Belgische federatie niet alleen kunnen
inschatten, maar moet hierop ook op gepaste wijze kunnen reageren.
Er rest Vlaanderen, de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement, vandaag – in het licht
van de dreigende onbestuurbaarheid van de federale staat België – niets anders dan het
proactief voorbereiden van de splitsing van de federale staat België en de overgang naar
een onafhankelijke Vlaamse staat.
Filip DEWINTER
Joris VAN HAUTHEM
Karim VAN OVERMEIRE
Marijke DILLEN
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE
Het Vlaams Parlement,
– overwegende dat:
1° in het licht van de ontbinding van de Federale Regering en de institutionele crisis
die is ontstaan naar aanleiding van het BHV-dossier de mogelijkheid op de ontbinding van de Belgische federatie in een nabije of verdere toekomst zeer reëel is geworden;
2° een belangrijk deel van de Vlamingen daarvan overtuigd is en dat heel wat Vlamingen zich vragen stellen omtrent de overgangsperiode naar Vlaamse onafhankelijkheid;
3° er ook in het buitenland heel wat onwetendheid, onbegrip en/of bezorgdheid bestaat
over de communautaire toestand in België;
– vraagt de Vlaamse Regering derhalve:
1° aan de Vlaamse administratie de opdracht te geven om, eventueel in overleg met
deskundigen, de mogelijke ontbinding van de federatie grondig voor te bereiden en
daartoe een scenario uit te schrijven;
2° nu al de nodige diplomatieke demarches te ondernemen om duidelijk te maken dat
Vlaanderen als opvolgerstaat van de Belgische federatie aan zijn internationale verplichtingen zal voldoen en een partner wil blijven in de Europese en Atlantische
samenwerking;
3° alle nodige en nuttige initiatieven te nemen om de overgang van de Belgische federatie naar een onafhankelijke Vlaamse staat zo vlot en snel mogelijk te laten verlopen.
Filip DEWINTER
Joris VAN HAUTHEM
Karim VAN OVERMEIRE
Marijke DILLEN
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