Burgerbevraging levert 14.500 respondenten op
BRUSSEL 29/06 13:54 (BELGA)
Ruim 14.500 mensen hebben één of meerdere bijdragen geformuleerd op de burgerbevraging van de
federale regering over de Belgische staatsstructuur. Minister David Clarinval spreekt van een succes,
oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang vinden het dialoogplatform een grote mislukking.
De federale regering lanceerde eind april een online burgerbevraging over de Belgische
staatsstructuur. Zes weken lang konden burgers, organisaties, scholen en andere geïnteresseerde
instanties hun mening geven via eenlandvoordetoekomst.be. De antwoorden dienen als input in de
aanloop naar een zevende staatshervorming.
Maar de burgerbevraging lijkt geen onverdeeld succes. Net geen 19.000 mensen hebben een account
aangemaakt op het platform, van wie er uiteindelijk 14.515 ook antwoorden hebben geformuleerd.
Van hen deden er dat 59 in naam van een organisatie. Het ging om net geen 9.000 mensen uit
Vlaanderen, 3.900 in Wallonië en ruim 1.600 in Brussel. Daarnaast zijn nog eens 137 papieren versies
van de bevraging aangevraagd, antwoordde minister van Middenstand David Clarinval (MR), die
samen met Annelies Verlinden (CD&V) bevoegd is voor Institutionele hervormingen en democratische
vernieuwing, woensdag in de Kamercommissie Grondwet op vragen van Barbara Pas (Vlaams
Belang), Sander Loones (N-VA) en Kristof Calvo (Groen).
In totaal leverde dat bijna 75.000 bijdragen op, wat neerkomt op ongeveer 4 antwoorden per
deelnemer. De burgerbevraging was onderverdeeld in zes thema's, met telkens meerdere open
vragen. Volgens Clarinval moesten zeven bijdragen van de website gehaald worden omdat ze niet
strookten met de gedragscode. Meer details gaf de minister daar niet over.
"Het platform is erin geslaagd een grotere groep burgers te betrekken bij het nadenken over een
zevende staatshervorming, en dat is al een groot succes", vindt Clarinval. "Het is de eerste keer in de
politieke geschiedenis van België dat alle burgers de gelegenheid kregen om hun mening te delen
over die thema's. De oefening vormt dus een belangrijk precedent."
Maar daar zijn Pas en Loones het niet mee eens. Volgens de Vlaams Belang-fractieleidster hadden
burgers "duidelijk absoluut geen boodschap" aan de bevraging, Loones sprak van "een complete
mislukking". Calvo, in de Kamer één van de voortrekkers van politieke vernieuwing, hekelde dat de NVA tijdens de bevraging een gelijkaardige url online zette met kritiek op het dialoogplatform, waardoor
mensen die de bevraging zochten soms daarop terechtkwamen. "Dat is niet netjes", zei hij.
De academici die de oefening in goede banen hebben geleid, stellen nu een eindverslag op, dat
uiterlijk in januari officieel aan de regering zou worden overhandigd, aldus nog Clarinval. Eerder was
sprake van het najaar, maar die timing wordt niet gehaald.
Naar aanleiding van een eerdere vraag in de Commissie over de institutionele hervormingen
antwoordde Verlinden al dat het tempo binnen de regering wat haar betreft de hoogte in mag. "Ik heb
begrip voor critici die zeggen dat het te traag gaat", zei ze. "Aan dit tempo wordt de regering
'kampioen surplacen'", wierp Pas haar voor de voeten. Volgens Loones is het dossier "duidelijk geen
prioriteit" voor premier Alexander De Croo.

