
Oproep van Nederlandstalige en Franstalige progressieven

Confederalisme : laatste halte voor de Splitsing? 

1. Het voorstel de communautaire onderhandelingen te laten verlopen tussen de Vlaamse en Franse
gemeenschap en niet meer in de schoot van de federale regering, verandert België fundamenteel van
karakter. De federale staat beslist niet langer wat naar de gewesten en gemeenschappen mag
doorgeschoven worden, maar deze laatste beslissen wat ze nog samen willen doen en hoeveel
middelen ze daarvoor willen uittrekken. De separatistische partijen en de nationalistische krachten
in de grote traditionele partijen uit het noorden spreken vandaag openlijk over hun confederale
doelstellingen. Maar ook langs Franstalige kant berusten steeds meer politici in dat zogenaamde
confederale model, al onderschrijven ze de noodzaak van de interpersoonlijke solidariteit. 

2. Men spreekt van een confederale staat wanneer soevereine staten vrijwillig kiezen om via
internationale verdragen een deel van hun soevereiniteit af te staan aan gemeenschappelijke
instellingen. De beslissingen die op confederaal vlak genomen worden, voeren de staten nadien
voor hun eigen burgers door. Een hedendaags voorbeeld van een confederatie is de Europese Unie.
Elke Europese richtlijn moet nadien nog worden omgezet in een nationale wet.

3. Bijna alle federale staten evolueerden van onafhankelijke, autonome gebieden naar meer eenheid.
In Zwitserland waren de kantons sinds 1291 eerst door verschillende confederale verdragen
verenigd. De eerste Zwitserse grondwet van 1848 vormde het land verder om tot een federatie. In
het federale Duitsland berust de organisatie van de samenleving voor een groot deel op federale
wetten. De federale wetten primeren boven het recht van de afzonderlijke deelstaten die samen de
Bondsrepubliek vormen. De Duitse wet eist dat de levensomstandigheden in heel Duitsland
ongeveer gelijk zijn of naar gelijkheid evolueren. Die levensomstandigheden hangen grotendeels af
van de economische en sociale politiek. Om die reden zijn het vooral federale wetten die het
sociaaleconomische beleid bepalen. België gaat net de andere kant op. Het gecentraliseerde België
werd, na een aantal staatshervormingen, een federale staat met taalgemeenschappen en gewesten.
Die federale staat wordt door het huidige voorstel de staatshervorming te laten verlopen tussen de
Vlaamse en Franse Gemeenschap verder afgezwakt tot een confederale staat. Dit  confederalisme is
een nieuwe stap in de ontmanteling van België en de laatste halte vóór het eindstation Splitsing. 

4. Het voorstel van de CD&V de gewesten 80 % van de inkomsten van de personenbelastingen te
geven, gaat in dezelfde richting. Dat fiscaal voorstel breekt de solidariteit tussen de gewesten af. In
alle federale staten bestaan er op federaal niveau mechanismen om middelen van de rijkere regio’s
naar de armere over te hevelen, in functie van de noden. Dat bewijst dat er op federaal vlak
solidariteit bestaat. In België int de federale regering de inkomsten van de personenbelasting en van
de BTW. Ze stort een deel door naar de gemeenschappen en de gewesten. Met dat geld kunnen die
de bevoegdheden uitoefenen die ze in de loop der jaren hebben gekregen. In dat systeem is de
federale solidariteit ingebouwd: zolang de inkomsten van de personenbelasting per inwoner in een
van de gewesten (vandaag Wallonië en Brussel) onder het nationale gemiddelde liggen, ontvangen
ze supplementaire middelen van de federale regering. 
Het voorstel van de CD&V maakt daar een einde aan. Vlaanderen zal als rijkste gewest meer
belastingen innen dan Wallonië, en voor Wallonië en Brussel betekent het voorstel: een beperking
zonder voorgaande van hun middelen. De CD&V wil dan nog wel solidair zijn met de armere
gewesten, maar Vlaanderen zal dan eigenmachtig uitmaken hoe groot die solidariteit zal zijn en hoe
lang ze zal duren. We spreken dan niet meer van een federaal regime waar de federale staat garant
staat voor de solidariteit tussen personen en regio’s. Dan beslissen de gewesten welke vorm van
solidariteit er nog zal overblijven. 

5. Hetzelfde zou kunnen gebeuren met de sociale zekerheid. Het breekijzer hiervoor is de



regionalisering van het arbeidsmarktbeleid. Deze eis is de absolute prioriteit van de Vlaamse
patroonsorganisaties Voka, Unizo en VKW. Die willen de beperking in tijd van de
werkloosheidsuitkeringen, de verhoging van de (brug)pensioenleeftijd, de veralgemening van de
overuren, meer flexibiliteit en de veralgemening van het interimwerk. Deze eisen werden overigens
door alle Belgische patroonsorganisaties onderschreven in hun ‘solidariteitspact’. Maar het Vlaamse
patronaat wil sneller vooruit. Het vindt dat de vakbonden een te grote rol spelen in de federale
paritaire organen waar de verzekering tegen werkloosheid en de tewerkstellingspolitiek besproken
worden. Het neemt aan dat er in Vlaanderen een partijpolitieke meerderheid bestaat die gewonnen
is voor zijn agenda.

6. Een overdracht van de werkloosheidsuitkeringen en van het arbeidsrecht naar de gewesten
bestaat in geen enkel federaal land in Europa. Als de gewesten straks zelf gaan bepalen wat
“beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt”, “passend werk” en “actief zoeken naar werk” precies
betekent, als het sanctiebeleid van gewest tot gewest mag verschillen, dan is er niet langer sprake
van eenzelfde sociale zekerheid in Vlaanderen en Wallonië. Als de tewerkstellingprogramma’s en
de daarmee verbonden verminderingen van de patronale bijdragen een gewestmaterie worden, dan
krijgen we verschillende sociale lasten in de gewesten. Als interimarbeid in Vlaanderen anders
wordt behandeld als in Wallonië, dan krijgen we een verschillend  arbeidsrecht per gewest, met
enkel nog een smalle en wankele federale sokkel. Als men straks de werkloosheidsuitkeringen
beperkt in tijd in Vlaanderen en niet in Wallonië, zullen de Vlaamse nationalisten dan een federale
financiering blijven accepteren? Wanneer de regels niet meer dezelfde zijn in de verschillende
gewesten, zullen de hetzecampagnes over de “transfers van Vlaanderen naar Wallonië” nog heviger
worden. 

7. Als Vlaming, Brusselaar, Waal of welke andere inwoner van België ook willen we niet weten van
deze glibberige helling die ons recht naar het uiteenrafelen van de sociale zekerheid leidt, de fiscale
en sociale wedijver tussen de gewesten ontketent en uiteindelijk  tot een splitsing van het land leidt.
Wij ijveren voor een sociale en fiscale wetgeving op Europees vlak en voor een grotere
internationale samenwerking. Het gaat niet op om op Belgische vlak te splitsen wat we op Europees
vlak willen één maken.
Wij weigeren te redeneren in termen van communautaire blokken en wij willen niet dat er nieuwe
muren worden opgetrokken tussen mensen en tussen regio’s. Wij willen niet dat de solidariteit
wordt vervangen door wedijver en egoïsme. 

8. Een nieuwe overdracht van bevoegdheden naar de gewesten zal “de mensen” geen beter leven
brengen. Wie gelooft dat de treinen tussen Antwerpen en Charleroi of tussen Oostende en Luik beter
rijden als de NMBS geregionaliseerd wordt? Wie gelooft dat de Waalse arbeiders gemakkelijker
werk zullen vinden in Vlaanderen als de VDAB, de FOREM en Actiris elk in hun ivoren toren zich
daarmee bezighouden? Wie gelooft dat de financiële crisis minder hard zal toeslaan als Vlaanderen
en Wallonië elk hun minister van Financiën hebben? Het tegendeel is waar, samenwerking,
solidariteit en verdraagzaamheid brengen een oplossing van de problemen meer nabij dan
verdeeldheid. 

9. De sociale zekerheid, het arbeidsrecht en de collectieve arbeidsovereenkomsten moeten federaal
blijven. We willen voor iedereen een behoorlijk loon voor hetzelfde werk, ongeacht de taal die we
spreken. 
We willen dat iedereen die zijn job verliest, recht heeft op dezelfde bijstand en hulp ongeacht de
streek waarin hij of zij woont. We willen dat alle ouderen hetzelfde recht op een fatsoenlijk
pensioen krijgen ongeacht of ze in Brussel, Vlaanderen of Wallonië wonen. We willen dat alle
zieken recht hebben op dezelfde gezondheidszorg. We willen de solidariteit tussen de rijkere en
armere inwoners en de solidariteit tussen de rijkere en armere regio’s behouden. De sociale
verworvenheden in dit land zijn niet uit de hemel gevallen. De arbeidersbeweging, Vlamingen,
Walen en Brusselaars samen heeft ze moeten afdwingen. We denken niet dat een verdeelde



arbeidersbeweging in staat zal zijn ze te verdedigen. 

10. We willen niet dat het tot een confrontatie tussen de gemeenschappen komt. We herkennen ons
niet in de confederalistische resoluties van het Vlaams parlement in 1999. Maar we betreuren
evenzeer dat het Waals parlement de polarisatie verscherpt, al roept het op de solidariteit te
behouden. Men brengt de unitaire en solidaire geest geen stap vooruit door zich als één Franstalig
blok op te stellen. Men heeft gelijk wanneer men maatregelen verwerpt die de sociale en politieke
rechten ondergeschikt maken aan taalvereisten. Maar men zou de dialoog vooruithelpen door de
Franstaligen op te roepen de rechten van de Nederlandstaligen in Brussel nauwgezet te respecteren
en de Franstaligen in de rand aan te moedigen een inspanning te doen Nederlands te leren.
Taalhoffelijkheid is een fundamentele waarde en het is nodig meer inspanningen te doen om tot
twee- en meertaligheid te komen. 

11. De splitsing van BHV zal noch de problemen van de Brusselaars noch die van de inwoners uit
de rand oplossen, of ze nu Nederlandstalig of Franstalig zijn. Het spreekt voor zich dat Brussel een
tweetalige Belgische stad is en dat ook moet blijven. Maar de Brusselse werklozen moeten
gemakkelijker aan de slag kunnen in de industriële zone rond de luchthaven van Zaventem. De
splitsing van de arbeidsbemiddeling in VDAB en Actiris, de opdeling van de openbare
vervoersmaatschappijen in de MIVB en De Lijn, en de afwezigheid van een tweetalig onderwijs
zijn daarbij handicaps. De sociaaleconomische planning voor Brussel (tewerkstelling, onderwijs,
vervoer, kindercrèches, betaalbaar wonen, armoede, …) moet evenzeer die van de brede periferie
rond de hoofdstad omvatten. Daarvoor is het nodig dat een stedelijke gemeenschap wordt opgericht
die én Brussel én de periferie omvat, zoals dat voor grote steden in andere landen het geval is.

12. Wij vragen maatregelen om de verschillende gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen. 
- Het onderwijs dient efficiënt tweetalige burgers op te leiden. 

- De organisatie van het culturele leven moet veel sterker vertrekken vanuit een interculturele
benadering. Er moeten veel meer middelen gaan naar een cultuurbeleid dat alle inwoners
van ons land, ongeacht de taal die ze spreken, samenbrengt.

- Het is aangewezen dat elke kiezer kan stemmen voor kandidaten uit het hele land, door het
inrichten van een federale kieskring. Zo gebeurt het ook in andere federale landen en
daarmee wordt meteen een aanzet tot oplossing van het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde
gegeven.

- Een andere maatregel zou de oprichting kunnen zijn van een Belgische tweetalige zender
genre Arte. Arte werd opgericht om de Duitsers en de Fransen dichter bij elkaar te brengen.
Zo’n Belgische Arte zou er kunnen toe bijdragen dat de inwoners van noord en zuid elkaar
opnieuw leren kennen en de kloof kunnen helpen dichten die decennialang gegroeid is, o.a.
door karikaturale mediacampagnes waarbij Vlamingen afgeschilderd worden  als egoïsten
en Walen als profiteurs.

De grote politieke partijen, de leidende economische kringen en sommige media blijven vastzitten
in de logica van de communautaire blokken. Dat is de reden waarom de besprekingen over de
staatshervorming in de impasse geraakten. Wij roepen iedereen op die actief is op het terrein, in het
verenigingsleven, in de vakbonden en in de sociale organisaties om een nieuwe agenda uit te
werken die uitgaat van de sociale, economische, culturele en politieke noden van de bevolking. Zo
kunnen sociale accenten de boventoon voeren en kunnen we een nieuwe inhoud geven aan de
solidariteit. 
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