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Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Stuk 5-2856)

De heer Bart Laeremans (VB). – Wat we konden verwachten, is gebeurd. De lijst van
grondwetsartikelen die in de volgende legislatuur kunnen worden herzien, is in jaren niet meer zo kort
geweest als nu.
Dat is ook logisch, niet wegens het fabeltje dat de zesde staatshervorming eerst ten uitvoer moet
worden gelegd, maar wel omdat het regime alles op slot wil leggen opdat de komende jaren niets ter
discussie wordt gesteld. De Franstaligen hebben alles gekregen wat ze wilden. Zoals de heer Cheron
aangaf, willen ze nog één slechts ding: de federale kieskring. Ook die zullen ze nu krijgen, want de
betrokken grondwetsartikelen zijn op de lijst opgenomen. De vervelende gedeeltelijke splitsing van
Brussel-Halle-Vilvoorde kan daarmee via een omweg compleet ongedaan worden gemaakt.
Voor het overige werden alle privileges de voorbije jaren gebetonneerd. De komende jaren zal
daaraan niets mogen worden veranderd. Dat geldt zelfs voor zaken waarover iedereen – althans aan
Vlaamse kant – het eens is, namelijk de archaïsche negentiende-eeuwse rol die het koningshuis in dit
land nog altijd speelt. Al jarenlang bestaat in Vlaanderen een bijna algemene consensus dat de rol die
de familie van Saksen-Coburg krijgt toebedeeld, niet meer van deze tijd is. Die rol is ondemocratisch
en hij geeft buitensporig veel macht aan iemand die in een bepaalde wieg heeft gelegen en alleen
daarom met macht wordt bekleed. In Vlaanderen vinden op één partij na dan ook alle partijen dat die
macht moet worden ingekrompen en dat we moeten gaan naar een ceremonieel koningschap.
Vlaams Belang gaat echter een stuk verder. Wij willen het koningschap gewoon afschaffen, en dat
niet over 25 jaar, maar zo snel mogelijk. We zijn immers democraten, en bijgevolg ook republikeinen.
Wij willen alleen maar macht toekennen aan verkozen mensen en aan een verkozen staatshoofd, en
niet aan iemand die toevallig in een verkeerde wieg is geboren, als afstammeling van iemand die 185
jaar geleden door diplomaten toevallig als vorst voor dit land naar voren is geschoven.
Op Vlaams Belang na willen alle Vlaamse partijen de macht van de Saksen-Coburgs fors inkrimpen.
Toch mag daarover niet worden gepraat. Sterker nog, het debat mag vijf jaar lang niet worden
gevoerd. De arme Bert Anciaux heeft gisteren aan de lijve ondervonden wat dat betekent. Eén
Franstalige collega, de heer Courtois, was vergeten te stemmen tegen een bijzonder braaf voorstel
van collega Anciaux om eindelijk de bevoegdheid om de oorlog te verklaren over te hevelen naar het
Parlement. De Franstaligen waren absoluut tegen dat voorstel gekant. Ze wilden dat het recht om de
oorlog te verklaren een prerogatief van de Koning bleef.
Gisteren rees er dan ook een groot protest van alle Franstalige partijen toen bleek dat ze bij de
stemming over het voorstel Anciaux het pleit hadden verloren. Het volstaat dat die Franstalige partijen
eventjes bij een stemming verliezen om te gaan eisen dat die reglementair gehouden stemmen, wordt
overgedaan.
PS, MR en cdH zijn het gewend te winnen. Voor hen is het ondenkbaar middels een democratische
stemming van de Vlamingen te verliezen. Dus schaarden ze zich als partijsoldaten rond de Koning,
want die moet en zal de oorlog blijven uitroepen! Zoveel schrik hebben die operetteofficieren van het
Parlement en van de democratie dat ze een reactionair Grondwetsartikel te vuur en te zwaar blijven
verdedigen.
Dit is België ten voeten uit: een land waarin democratie nauwelijks bestaat, een land waarin de
Vlaamse meerderheid het nooit mag halen, een land dat zich vastklampt aan het verleden en aan
vergane glorie, een land waar alles geblokkeerd is en blijft, een land waar de privileges van de
Franstaligen, die de voorbije legislatuur nog fel zijn toegenomen, onaantastbaar zijn. En dat geldt
zeker voor die geïmporteerde Franstalige “familie”, die niet tussen de mensen staat en geen banden

heeft met het Vlaamse volk en de Vlaamse meerderheid in België en ook altijd ingaat tegen de
Vlamingen.
De nieuwe Senaat beschikt over weinig bevoegdheden, maar mag wel palaveren over een nieuwe
staatshervorming. Daartoe wordt de Senaat trouwens in leven gehouden. De nieuwe Senaat zal
grotendeels werkloos zijn en niets mogen doen, aangezien de Grondwet nauwelijks mag worden
aangepast. Met andere woorden, de Senaat zal een praatclub, een tandeloze serviceclub zijn. Zoveel
vertrouwen krijgt de poppenkast die de nieuwe Senaat zal zijn, waarvoor wel veel geld over de balk
wordt gegooid.
Elke medaille heeft een keerzijde. Door de grondwet achter slot en grendel te plaatsen, krijgen wij het
wel makkelijker. Het zal voor ons niet meer moeilijk zijn aan de Vlamingen uit te leggen dat het niet
meer mogelijk is de staatshervorming stap voor stap aan te pakken. Het confederalisme van de NV-A
wordt nu een groot luchtkasteel, want die partij kan het niet realiseren en vindt er ook geen partners
voor aan de overkant van de taalgrens.
Daarom reiken we de NV-A de hand. Na deze minilijst van artikelen die voor herziening vatbaar zijn,
maken wij ons klaar voor de grote sprong voorwaarts. Die werd ons 185 jaar geleden voorgedaan.
Toen werd immers tegen elke Grondwet in een nieuwe onafhankelijke staat uitgeroepen. Vlaanderen
kan en zal dat ook kunnen doen. Vlaanderen zal ooit over zijn lot beschikken, buiten en boven de
Belgische Grondwet. En zelfs als het Europese niveau niet in een opsplitsing van landen is voorzien,
zullen wij aantonen dat het wel kan.
De Franstaligen hebben de voorbije maanden laten zien dat zij ongegeneerd en ongehinderd de
Grondwet aan hun laars mogen lappen. Zij mochten hun incivieke Fédération Wallonie-Bruxelles
oprichten, en zelfs de Koning neemt nu die benaming in de mond. Die incivieke en ongrondwettelijke
benaming is intussen gemeengoed geworden. Ook vicepremier Pieter De Crem heeft ze al gebruikt,
terwijl er volgens de Belgische Grondwet maar een federatie bestaat in dit land, en dat is de Belgische
federatie. De Fédération Wallonie-Bruxelles is dus opgericht buiten de Grondwet om, en gaat in tegen
de Brusselse Vlamingen en tegen heel Vlaanderen.
Als de Franstaligen geen respect meer moeten opbrengen voor de Grondwet, dan moeten de
Vlamingen evenmin schrik hebben om die Grondwet in haar geheel opzij te schuiven. Daarvoor pleit
mijn partij, en wij zullen daartoe alles in het werk stellen.
Adieu, Belgische Grondwet, adieu, Belgische Senaat. Leve de onafhankelijke Vlaamse staat!

