Voorwoord
Door Wouter Beke
Voorzitter CD&V
‘Zien wat juist is, en het niet doen, is een gebrek aan moed’. Met deze woorden van
Confucius heb ik in mei 2011 mijn onderhandelingsopdracht van de Koning om een
akkoord over de staatshervorming voor te bereiden, afgerond.
Enkele maanden voordien had ik mijn opdracht aangevat. Negen maanden: zo lang
was de bevolking op dat moment al aan het wachten op een doorbraak. Een steeds
onrustiger wordende, maar ook steeds meer gepolariseerde bevolking. De kloof
was duidelijk: een overwinning voor Vlaams-Nationalisten aan Vlaamse kant, en
van socialisten langs Franstalige zijde. De inzet was hoog, de sfeer gespannen. De
relatie tussen de twee landsdelen dreigde in sneltempo te verzuren. Ook vanuit het
buitenland werd de situatie in ‘het land zonder regering’ met argusogen gevolgd.
In die context moest ik een voorstel op tafel leggen dat rechtvaardig was voor
beide landsdelen, aanvaardbaar voor links en rechts, ambitieus genoeg om aan de
verzuchtingen van de kiezer tegemoet te komen, en ten slotte ook in overeenstemming met mijn eigen politieke uitgangspunten. Met volle goesting heb ik deze taak
vastgepakt.
Een staatshervorming is voor mijn partij nooit een doel op zich geweest. Wel een
middel om onze gezinnen, ondernemingen en verenigingen te versterken, en de
tegenstellingen tussen Vlaanderen en Wallonië te ontzenuwen. Met dat doel in
het achterhoofd heb ik mijn voorstellen en onderhandelingskader geformuleerd. De
teksten hadden betrekking op de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, de bevoegdheidsverdeling en de financieringswet. Onmiddellijk volgend op de beëindiging van
mijn opdracht werd Elio Di Rupo door de Koning aangesteld als formateur. Zijn
formatieopdracht slaagde met een Institutioneel Akkoord en de vorming van een
regering als sluitstuk. Deze akkoorden kwamen tot stand dankzij een samenwerking gebaseerd op wederzijds respect en op vertrouwen, hoe fragiel ook in deze
uitzonderlijke omstandigheden.
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Zien wat juist is, en het ook doen: dat werd de rode draad door het werk dat we
daarna afgeleverd hebben. Een werk waarin acht politieke partijen hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen. Zoals bij de meeste eerdere staatshervormingen
namen CD&V en PS het voortouw. Elio Di Rupo heeft gezucht en geroepen, ik heb
zelfs een deur uit haar hengsels geslagen. Maar hij heeft ook respect en openheid
getoond ten aanzien van onze voorwaarden en ons voorbereidende werk.
De verdere tocht was lang en slopend, al behoud ik toch ook enkele bijzondere
herinneringen aan die ontelbare vergaderingen tijdens de regeringsonderhandelingen en nadien, in de vergadering die de staatshervorming uitvoerde (de zogenaamde “Comori”). De lange dagen, de korte nachten en de vele kilo’s pasta die
deze maanden getekend hebben. En voor mij persoonlijk: de geboorte van mijn
dochter Nette, in oktober 2011. Het grote pluchen konijn dat ze toen van formateur Di Rupo kreeg is een tastbare getuige van die periode.
Het zou ons uiteindelijk bloed, zweet, tranen en 541 dagen van onderhandelen
kosten. We hebben er zelfs de bedenkelijke eer mee verdiend in het ‘Guinness
Book of World Records’ terecht te komen. Maar het resultaat was er een om trots op
te zijn: een zesde staatshervorming en ‘een nieuw België’, om het met de woorden
van formateur Di Rupo te zeggen.
De zesde staatshervorming was een scharnierpunt in de geschiedenis dit land. Een
operatie die broodnodig was om het land te stabiliseren én te pacificeren. Er werd
een oplossing gevonden voor een van de heetste hangijzers in de Belgische politiek,
zijnde de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Na 50 jaar werd de angel eindelijk
uit de zere plek getrokken.
De deelstaten werden versterkt met nieuwe bevoegdheden. Hierdoor konden zij
zich nu optimaal focussen op de welvaart en de levenskwaliteit van hun bevolking. Van kinderbijslag tot ouderenzorg, van de wieg tot het graf kregen gemeenschappen en gewesten meer instrumenten om een integraal beleid te voeren. Ook
het arbeidsmarktbeleid, de economie, energie, belangrijke delen van het justitieel
beleid, landbouw, mobiliteit of het woonbeleid werden verder aan de deelstaten
toevertrouwd. En dankzij de hervorming van de senaat kregen de deelstaten voor
het eerst rechtstreekse inspraak in de verdere evolutie van ons land.
Onlosmakelijk verbonden met de overheveling van de bevoegdheden, was natuurlijk de hervorming van de financiering van de gewesten en gemeenschappen. Maar
liefst 20 miljard aan bevoegdheden werd overgedragen naar de deelstaten – een
operatie die het zwaartepunt deed verschuiven van het federale naar het regionale niveau. Ook de fiscale autonomie van de gewesten werd in een nieuwe vorm
gegoten. In de inkomstenbelasting wordt nu 1 euro op 4 bepaald door de regio’s.
Er is al heel wat inkt gevloeid over de Zesde Staatshervorming, met knappe academische publicaties zowel in het Noorden als in het Zuiden van het land . ‘Waarom
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dan nog een zoveelste boek’, kunt u zich afvragen. Hoewel ik zelf nooit genoeg
krijg van dergelijke lectuur, stelde ook ik me die vraag. Maar ik denk dat het lezen
van dit werk u meteen een antwoord zal bieden.
Wat dit boek zo bijzonder maakt is dat het een eerste zeer gedetailleerd en alomvattend werk is dat uitsluitend gewijd is aan de financieringswet en de uitvoering
ervan. Dit maakt het tot een uniek naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd
is in staatsfinanciering en fiscale autonomie. Het is hierdoor niet alleen boeiende
lectuur, maar ook een bruikbaar document in het kader van de huidige begrotingen. De effecten van de hervormingen die men in het verleden heeft doorgevoerd, werden toegepast op de huidige begrotingspraktijk. Op korte, middellange
en lange termijn.
Om een dergelijk werk tot stand te laten komen, is heel wat inzicht en ervaring
vereist. En die hebben de auteurs, die niet alleen een sterke academische achtergrond hebben maar tevens een rol hebben gespeeld in de voorbereiding van de
zesde staatshervorming.
Het resultaat is dit waardevolle boek, dat een mooie plaats krijgt in mijn bibliotheek. Niet om stof te vergaren, wel om te gepasten tijde geraadpleegd te worden.
Ik hoop tot slot dat deze publicatie inspiratie kan bieden voor de verdere studie
over de evolutie van het Belgisch federalisme, ook op fiscaal en budgettair vlak. Om
een beter inzicht te krijgen in de bestaande structuren en mechanismen, om deze
verder te verbeteren om goed beleid mogelijk te maken in het hele land, en telkens
opnieuw de toekomst voor te bereiden.
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