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(BELGA) = De Kamer is helemaal uitgepraat over de staatshervorming. Het afsluitende plenaire debat is 
woensdagavond afgerond, donderdag volgt de stemming over de laatste teksten. Al zal de effectieve uitvoering 
van de hervorming in de toekomst ongetwijfeld nog heel wat stof voor discussie geven. 

"Onzin waardoor Vlaanderen veel geld moet betalen, in ruil voor de overdracht van wat stukjes en brokjes 
bevoegdheden die het geheel nog complexer, inefficiënter en duurder maken", serveerde N-VA'er Ben Weyts het 
eindresultaat af. Volgens hem kan de volgende Vlaamse regering niet anders dan een besparingsregering 
worden, doordat niet alle middelen mee overgaan. 

Weyts had ook een schema vol pijlen en strepen mee, dat voor hem de toegenomen complexiteit en 
versnippering van bevoegdheden aantoonde. Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke vroeg hem daarop fijntjes naar 
een schema van de N-VA-plannen voor de NMBS "en de bijhorende opsplitsing in niet minder dan zes 
entiteiten". 

Maar ook sp.a-collega Caroline Gennez en CD&V-staatssecretaris Servais Verherstraeten 

counterden met eigen schema's. Zo bracht Gennez snel de nota in kaart die N-VA-voorzitter Bart De Wever 
destijds op tafel had gelegd. Ook dat schema bleek een wirwar van pijlen. 

Verherstraeten kwam dan weer met een wit blad op de proppen. "Wat heeft N-VA gerealiseerd? Niets", 
fulmineerde hij. "Voor elke nieuwe staatshervorming zal je overleg en akkoorden moeten sluiten. Of je nu werkt 
via artikel 35 van de grondwet of met confederalisme. Een staatshervorming eisen is makkelijk, ze realiseren is 
heel wat anders." 

Voor de CD&V'er is de zesde staatshervorming wel degelijk "historisch" en kan ze makkelijk de vergelijking 
doorstaan met de vijf voorgaande hervormingen. Hij citeerde daarbij partijgenoot en Vlaams minister-president 
Kris Peeters, die eerder - "en in naam van de Vlaamse regering" - sprak van een belangrijke stap richting 
invulling van de Vlaamse resoluties en de Octopusnota die destijds zijn afgesproken. 

Verherstraeten zette ook uitvoerig de overdracht van bevoegdheden in de verf, net als de overheveling van het 
arbeidsmarktbeleid, de kinderbijslag en de ouderenzorg. "De feiten zijn de feiten. Voor het eerst worden 
belangrijke aspecten van de sociale zekerheid overgedragen", klopte de CD&V'er zich op de borst. Met ruim 16 
miljard euro gaat het om tachtig procent van de totale bevoegdheidsoverdrachten, klonk het. 

Even voor die opvallend 'Vlaamse' regeringstussenkomst had FDF'er Olivier Maingain al gehekeld dat "89 
procent" van de befaamde Vlaamse resoluties door deze staatshervorming is uitgevoerd. Bovendien, zo verweet 
hij de Franstaligen van de institutionele meerderheid, hadden alle Franstaligen de sociale zekerheid destijds als 
een rode lijn bestempeld, aldus Maingain. 

Communautaire rust tot in de eeuwigheid biedt de zesde staatshervorming niet, zo besefte men wel op alle 
banken. "Geen communautaire vrede, maar ik denk dat we ons de beste middelen bieden om in de goede richting 
te evolueren", verwoordde Daniel Bacquelaine (MR) het. "Met deze staatshervorming maken wij werk van een 
sterker Vlaanderen in een bestuurbaar land, waarin de deelstaten op een constructieve en positieve wijze elkaar 
kunnen ontmoeten en vooruit kunnen kijken", trad CD&V'er Raf Terwingen hem bij. 

Of de hervormde Senaat het decor zal vormen voor toekomstige staatshervormingen, daarover waren de 
meningen verdeeld. Voor Vlaams Belang-fractieleidster Barbara Pas is nu al duidelijk dat "de Senaat wel als 
dure diepvriezer zal fungeren voor volgdende communautaire discussies". 



Open Vld'er Patrick Dewael en zijn partijgenoot Luk Van Biesen herhaalden tot slot dat de principes waarop de 
Bijzondere Financieringswet gestoeld zijn, destijds mee waren goedgekeurd door N-VA-onderhandelaar De 
Wever. Die hielden onder meer in dat geen enkele deelstaat mocht verarmen, het federale niveau leefbaar moest 
blijven en Brussel extra financiering nodig had. 

En ook Caroline Gennez kwam nog even terug op de houding van N-VA. "Nu staan we hier, met mensen die blij 
zijn en met mensen die het licht van de zon ontkennen, die weer zitten te janken en te zeuren", besloot ze aan het 
eind van al het wetgevende werk. "Jammer, want eigenlijk zouden zij de eersten moeten zijn die blij zijn met al 
die extra bevoegdheden." 

Volgens N-VA'er Weyts slaan die nieuwe bevoegdheden echter vooral een "historisch gat" in de Vlaamse 
begroting, terwijl de complexiteit van België alleen maar toeneemt. 
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