
Bespreking van de verklaring van de regering 

De heer Joris Van Hauthem (VB). – Ik stamp allicht een open deur in met mijn 
standpunt dat deze regering, in weerwil van wat de kersverse premier zowel in de Kamer als 
in de Senaat heeft verklaard, de regering is van de ongeloofwaardigheid. De 
geloofwaardigheid van coalitiepartner CD&V ligt alleszins aan diggelen. 

De regeringsverklaring doet ons afvragen wat we ermee moeten aanvangen en hoe we ons er 
tegenover moeten opstellen. Vaagheid en wolligheid regeren. Met betrekking tot de 
koopkrachtverhoging bijvoorbeeld lezen we dat de lasten zullen verminderen en de 
uitkeringen verhogen en welvaartsvast zullen worden gemaakt, maar we hebben er het raden 
naar hoe en met welke middelen dit zal gebeuren. Het is alsof de premier een toverman is 
die binnen de kortste keren – de eerstvolgende maanden of misschien wel jaren – middelen 
uit zijn zakken zal toveren om de beloften van het regeerakkoord waar te maken. 

Ook onduidelijkheid is troef. Ik verwijs hiervoor naar het deel over het asielbeleid. Na de 
regeringsvorming verklaarde minister Dewael met betrekking tot de individuele regularisaties 
dat de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk blijft en mevrouw Milquet dat een 
commissie de exclusieve bevoegdheid zou krijgen. In het regeerakkoord lees ik dat de 
regering de wenselijkheid zal onderzoeken om dergelijke commissie op te richten, maar dat 
deze, eenmaal opgericht, exclusief bevoegd is. Met andere woorden, de volgende maanden 
zullen binnen de meerderheid nog hevige debatten worden gevoerd over het al dan niet 
oprichten van die commissie. 

In het kader van de onderhandelingen deed men ons uitschijnen dat het ging over de 
inhoud, en niet over de postjes. Ik neem dan ook aan dat dit de reden is waarom men bijna 
een hele nacht heeft onderhandeld over wie welke ministerportefeuille zou krijgen. De 
pariteit in de regering is grondwettelijk vastgelegd en werd gerespecteerd, maar er zijn vijf 
Franstalige staatssecretarissen en slechts twee Nederlandstalige. Een dergelijke 
wanverhouding is nooit gezien en, los van de afgelegde verklaringen, een teken dat bijzonder 
duidelijk aangeeft dat deze regering door de Franstaligen wordt gedomineerd. 

De afgelopen weken en maanden werd – wellicht bij de coalitiepartners, maar meer nog in 
de media – vaak de vraag gesteld: kan Leterme het? Heeft hij wel het profiel en het kaliber 
om niet alleen minister-president van de Vlaamse regering te zijn geweest, maar ook 
Belgisch premier te worden? Op die vraag moet ik natuurlijk het antwoord voor een stukje 
schuldig blijven, maar de vraag die daar eigenlijk bij hoort, is nooit gesteld. De vraag is niet 
alleen "kan Leterme het?" maar ook "mag hij het?". Dat is een heel andere vraag, maar even 
fundamenteel. Mag Yves Leterme zijn politiek project realiseren? Mag Yves Leterme de 
800.000 stemmen die hij op 10 juni 2007 behaalde, verzilveren? Of men het nu graag heeft 
of niet, hij was wel de kopman van een kartel met een bijzonder duidelijk communautair 
programma gebaseerd op de resoluties van het Vlaams Parlement van 1999 die opgenomen 
waren en nog altijd zijn in het regeerakkoord van de Vlaamse regering van 2004. Ik zal u de 
opsomming van die resoluties en dus van het Vlaams regeerakkoord besparen, maar Yves 
Leterme werd daarvoor door de Vlaamse kiezer niet afgestraft. Integendeel, hij werd ervoor 
beloond. Als ik dan echter zie wat er inzake staatshervorming in het regeerakkoord staat en 
vooral wat er niet in staat, dan kan ik alleen maar besluiten dat Yves Leterme inderdaad niet 
mocht. Ik heb hier een ontwerp van regeerakkoord waar na het institutionele deel nog een 
tekstje staat over wat men eventueel in de tweede fase van de staatshervorming zou willen 
realiseren of waar tenminste over gepraat zou kunnen worden. In dit document staat de 



tekst er nog wel, maar hij is doorstreept en in het regeerakkoord zelf is hij gewoon helemaal 
weg. Het is een wit blad geworden. Over het institutionele deel staat er dus niets meer in. 
Zelfs de vage intenties rond wat er eventueel in een tweede fase in het Octopusoverleg zou 
kunnen worden besproken, zelfs dat kon en mocht blijkbaar niet in het regeerakkoord staan, 
hoe vaag het ook was. Want uiteindelijk stonden in de geschrapte tekst enkel een paar 
borrelnootjes die zouden worden overgeheveld en enkele punten die eventueel, misschien in 
een tweede fase, bespreekbaar zouden zijn. 

Mocht hij het? Nee, hij mocht het niet. Kan hij het? Ja, hij kan het wel. Hij kan het omdat hij 
niet mocht doen wat hij wilde doen. Maar hij kan het wel. Hij kan inderdaad de bocht 
nemen die elke Vlaming die premier van België wil worden, geacht wordt te nemen. Want 
wij zitten in dit land toch wel met een bijzondere definitie van staatsmanschap. In het 
buitenland is een staatsman iemand die niet alleen principes heeft en verdedigt, maar ze ook 
realiseert en daarvoor desnoods zijn hoofd op het blok legt. 

In België is iemand pas een staatsman als men vergeet dat men Vlaming is en zijn principes 
opgeeft voor het zogenaamde hogere belang. Premier Leterme kan perfect een bocht 
nemen. Hij kan vervellen van Vlaams boegbeeld als minister-president van de Vlaamse 
regering tot Belgisch premier. 

We hebben dat ook zien gebeuren met de heer Verhofstadt. Hetzelfde fenomeen doet zich 
voor bij de heer Leterme, maar dan versneld. 

Het gevolg is dat hij zijn geloofwaardigheid, waarmee hij zo pronkte, aan een ijltempo 
weggooit. De huidige premier riep in 2004 uit dat er maar vijf minuten politieke moed nodig 
zou zijn om Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Welnu, als we niet opletten worden het vijf 
jaren politieke hel. 

De CD&V zou niet in een Vlaamse regering stappen zonder dat de splitsing van Brussel-
Halle-Vilvoorde een feit was. Hij zou ook niet in een federale regering stappen zonder dat 
de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde een feit was. De CD&V zou niet deelnemen aan 
een regering zonder een grote staatshervorming of ten minste het vooruitzicht op een 
staatshervorming. Nu stellen we vast dat de CD&V in een regering stapt zonder dat Brussel-
Halle-Vilvoorde gesplitst is, meer zelfs de heer Leterme zegt vandaag in De Gazet Van 
Antwerpen en Het Belang Van Limburg dat er een onderhandelde oplossing moet komen en dat 
er toch ook wel iets voor de Franstaligen moet inzitten. 

De CD&V zou ook niet in een regering stappen zonder garanties voor een grote 
staatshervorming. Ik herinner met nog dat Yves Leterme als minister-president van de 
Vlaamse regering vanop het spreekgestoelte meedeelde dat hij de Vlaamse regering zou 
verlaten en zou overstappen naar het federale niveau om de Vlaamse belangen beter te 
dienen. Het institutionele deel van dit regeerakkoord is compleet verwaarloosbaar. Een 
regeerakkoord is geen verkiezingsprogramma, maar een engagement. Als men de 
vergelijking maakt met wat in het Vlaams regeerakkoord staat en verwoord werd door 
minister-president Kris Peeters in het Octopusoverleg en het voorstel van bijzondere wet 
met de memorie van toelichting, dan zeg ik "shame on you, CD&V!". 

Hoe kunnen de leden van de CD&V-NVA aan de publieke opinie verklaren dat ze als kartel 
met een verkiezingsprogramma naar de verkiezingen zijn gegaan als nu een deel van het 
kartel vindt dat wat in het regeerakkoord staat voldoet aan het verkiezingsprogramma en het 



andere deel van het kartel vindt dat het absoluut niet aan het gemeenschappelijk 
verkiezingsprogramma beantwoordt. En wij moeten al die onzin geloven. 

Het hoofdstuk over de staatshervorming komt ons echt niet geloofwaardig over. Eric Van 
Rompuy, toch niet de minste bij CD&V, in Knack van begin februari, omvat het ontwerp 
van bijzondere wet dat de huurwet, de Ikea-wet, de participatiefondsen, de onteigeningen en 
dergelijke overhevelt alleen "maar bagatellen". In de memorie van toelichting bij die 
bijzondere wet lees ik dat men misschien eens zal praten over het arbeidsmarktbeleid om 
dan na te gaan of eventueel een paar aspecten daarvan mogelijk naar de gewesten zouden 
kunnen worden overgeheveld, en dat men misschien eens moet gaan praten over het 
mogelijk overhevelen van sommige delen van het gezondheids- en het gezinsbeleid naar de 
gemeenschappen en over de voorwaarden waaronder dat zou kunnen gebeuren. 

Ik begrijp overigens niet waar ik de geloofwaardigheid van CD&V zou moeten zoeken. Er is 
niet alleen die vaagheid over wat er kan worden overgeheveld, er is zelfs geen visie op wat 
CD&V een grote staatshervorming noemt. Ze heeft daarover sinds 10 juni zoveel mist laten 
hangen dat we ons afvragen wat voor CD&V nu de grote staatshervorming is en waar de 
grens ligt voor wat de partij voldoende vindt. Wat er nu op tafel ligt, kan het in alle geval 
niet zijn. 

Er is meer. Niet alleen staan de Vlaamse eisen voor een staatshervorming niet in het 
regeerakkoord, het bevat wel beleidsopties die duidelijk regelrecht ingaan tegen een 
overheveling van wat dan ook. Ik verwijs bijvoorbeeld naar het hoofdstuk over het 
gezondheidsbeleid of naar het arbeidsmarktbeleid. Ik krijg meer en meer de indruk dat 
CD&V zich tot dat laatste beperkt en dat ze al de rest van het Vlaamse regeerakkoord 
verwerpt. Zelfs over het arbeidsmarktbeleid lees ik in het hoofdstuk ‘Een nationale 
werkgelegenheidsstrategie’ dat de regering plannen ontwikkelt om de werklozen te activeren, 
dat ze van plan is een doelgroepenbeleid te ontwikkelen en dat ze het hele systeem van de 
werkloosheiduitkeringen wil herbekijken. Dat men mij dan maar eens in alle sereniteit komt 
uitleggen hoe een regering die zelf een arbeidsmarktbeleid – wat voor CD&V zo belangrijk 
is – wil ontwikkelen, in juni dat beleidsdomein naar de gewesten zal overhevelen. Het feit 
alleen dat de federale regering daar plannen voor heeft, betekent dat ze de overheveling van 
het arbeidsmarktbeleid nu al helemaal in de vuilbak heeft gegooid. Een ander voorbeeld is 
de schoolpremie, die men in 2006 nog heeft ingevoerd en die de regering nu al wil 
omvormen tot een bijkomende kinderbijslag in de maand augustus. Ik herinner me dat 
CD&V in 2006 moord en brand schreeuwde en dat CD&V-volksvertegenwoordiger Greta 
D’Hondt in de Kamer de extra kinderbijslag zelfs boerenbedrog noemde. Vlaams minister 
van Onderwijs Vandenbroucke reageerde dat de federale regering zich niet met de 
onderwijsuitgaven moest bezighouden en dat de Vlaamse regering zich wel met de 
onderwijsuitgaven zou bezighouden. Iedereen wist waarom die schoolpremie er moest 
komen: de Franse Gemeenschap had gewoon het geld niet om de studiekosten te vergoeden 
van de leerlingen van het lager en het secundair onderwijs. 

Nu wordt de schoolpremie anders genoemd. Omdat onderwijs een 
gemeenschapsbevoegdheid is, krijgt de schoolpremie de vorm van een dubbele kinderbijslag, 
uitbetaald in augustus. Op die manier wordt gecamoufleerd dat de regering op het 
bevoegdheidsterrein van de gemeenschappen bezig is. Met zulke concrete maatregelen in 
een federaal regeerakkoord staan we ver van een eventuele overheveling van het 
gezinsbeleid, zoals dat in de nota van Vlaams minister-president Kris Peeters staat. 



Ik heb hier de toelichting door de Vlaamse regering van haar standpunt op het 
Octopusoverleg van 1 februari 2008. In het Vlaams Parlement heb ik aan minister-president 
Peeters toegegeven dat die nota een correcte samenvatting is van het Vlaams regeerakkoord. 
Als ik die nota echter vergelijk met wat in het regeerakkoord staat en met wat nu op tafel ligt 
aan bevoegdheidsoverdrachten – wat Eric Van Rompuy de bagatellen, en Didier Reynders 
anekdotische verhaaltjes noemt – en bovendien vaststel dat in de memorie van toelichting 
niets staat, dan besluit ik dat de brave Kris Peeters met de nota van de Vlaamse regering 
naar het Octopusoverleg in de Senaat is mogen komen uit beleefdheid. Nadien mocht zijn 
nota naar de vuilnisbak. 

De geloofwaardigheid van CD&V ligt aan diggelen. CD&V was de grote winnaar van de 
verkiezingen maar is de grote verliezer van deze regering. Brussel-Halle-Vilvoorde staat niet 
in het regeerakkoord. De staatshervorming evenmin. Hoe kan CD&V geloofwaardig zijn? 
De kopman van CD&V, die nu premier is, zegt op zijn congres dat hij uit de regering stapt 
als er geen grote staatshervorming is, maar geeft vandaag in Gazet van Antwerpen en Het 
Belang van Limburg aan de Franstaligen het signaal dat CD&V er nooit uitstapt. CD&V is de 
verkiezingen ingegaan met de belofte niet in een regering te stappen zonder grote 
staatshervorming. Ze stapt in de regering met de belofte eruit te stappen als er geen grote 
staatshervorming komt. Maar vandaag al is de koers opnieuw verandert en heeft ze via de 
media aan de Franstaligen duidelijk laten weten dat ze de N-VA desnoods niet nodig 
hebben. Waar is nog de geloofwaardigheid? CD&V is vandaag de grote verliezer. Het is niet 
meer nodig dat wij oppositie voeren. In De Standaard van vandaag voeren enkele CD&V-ers 
zelf oppositie. Ik citeer Tony Van Parys: "De kritiek op de regeringssamenstelling was zo 
intens en langdurig dat we zelfs niet aan de inhoud van het regeerakkoord zijn toegekomen." 
Proficiat, dames en heren van CD&V. Blijkbaar ging de bespreking op de fractie over de 
postjes. De frustratie over het feit dat we een regering hebben met meer Franstalige dan 
Vlaamse excellenties is blijkbaar bijzonder groot. Dat kan ik begrijpen. 

Ik citeer Tony Van Parys verder: "Invloed op de stemming zal dat niet hebben, we zullen 
loyaal zijn tot 15 juli. Dan volgt de ultieme test– de zoveelste–. Voor de meeste van ons – 
niet alleen N-VA’ers, ook de meeste CD&V’ers – is al vrij zeker dat het niet zal gaan. Maar 
we willen het echt nog eens proberen". 

De heer Van Parys zegt dat het tegen 15 juli niet zal lukken. 

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V – N-VA). – We zullen zien. We gaan er alleszins 
voor. 

De heer Joris Van Hauthem (VB). – Neen, Tony Van Parys is er vrij zeker van, maar 
CD&V wil het echt nog eens proberen. 

De heer Hugo Coveliers (VB). – Maar Van Parys is dan ook geen minister geworden. 

De heer Joris Van Hauthem (VB). – Geen minister, maar uiteindelijk wel quaestor. 

In De Standaard van vandaag zegt de heer Van Parys: "Er is geen overeenstemming meer te 
vinden in dit land, dit is de waarheid. Velen, ook de perscommentatoren, doen alsof dat aan 
individuen ligt. Ik zeg u, en vele CD&V’ers met mij: het probleem zit niet bij individuen, het 
zit veel dieper." 



Inderdaad, dit land heeft de grenzen van zijn federalisme bereikt. Het valt eigenlijk niet meer 
te besturen en in plaats van voort te strompelen van staatshervorming tot staatshervorming 
zouden we beter dat andere debat voeren, namelijk het debat over de vraag hoe we 
vreedzaam uit elkaar kunnen gaan. Laten we in godsnaam de stekker uittrekken in plaats van 
voort te strompelen. 

De regering die aantreedt is die van het ingebakken wantrouwen, van de permanente 
onderhandelingen, van de niet ingeloste beloften. Het is eigenlijk de regering van het 
grootschalige bedrog van de Vlaamse kiezer die op 10 juni 2007 een bijzonder duidelijke 
stem heeft uitgebracht. 

Maand na maand heeft men CD&V de broek afgestroopt. Vandaag staat die partij daar met 
de broek op de enkels. Wie met zijn broek op de enkels een stap vooruit doet, struikelt. 

CD&V had beter haar electoraal gewicht gebruikt om te doen wat ze haar de kiezers had 
beloofd, maar CD&V is begraven en de oude CVP is er terug. Deze regering is de regering 
van het bedrog en Yves Leterme, de magistrale minister-president van de Vlaamse regering 
die zijn partij naar het hoogtepunt van 800.000 stemmen heeft gestuwd, bevindt zich 
vandaag in een positie waarin Guy Verhofstadt nooit verzeild is geraakt. 

Leterme heeft inderdaad een bocht gemaakt. Mocht hij dat doen? Neen. Maar hij kan het 
wel. Ja, bochten maken kan hij. Dat stemt ons bijzonder droevig. 

(…) 

De heer Joris Van Hauthem (VB). – Ik had toch graag een antwoord op de vraag waarom 
Eric Van Rompuy, toch niet de minste van de CD&V, het eerste pakket begin februari 
letterlijk "bagatellen" noemde. 

De regering zal zich in de Senaat mogen verwachten aan een reeks amendementen op het 
ingediende voorstel van bijzondere wet, op de "bagatellen" van Van Rompuy, die perfect 
tegemoetkomen aan het regeerakkoord van de Vlaamse regering – dus nog niet eens ons 
programma – en aan de nota die Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse regering, 
aan het Octopusoverleg is komen voorstellen. U zult dan kunnen kiezen. Als u kiest voor de 
"bagatellen" moet u dat echter niet proberen te verkopen als "de grote staatshervorming". 

 
 


