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De reeks Forum Federalisme is een samenwerkingsverband van onderzoekers die
verbonden zijn aan de Universiteit Antwerpen. In deze reeks verschijnen studies
over multilevel governance in het federale België en in Europa. Vanuit verschil
lende invalshoeken (juridisch, politicologisch, sociologisch en historisch) staat
telkens de vraag centraal: hoe worden in een gelaagde context, beleid en bevoegd
heden het best georganiseerd om te voldoen aan eisen van doelmatigheid en
democratische legitimiteit?
Editors van de reeks zijn de Professoren Bea Cantillon, Patricia Popelier en Jan
Velaers.
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB): www.centrumvoorsociaal
beleid.be.
Onderzoeksgroep Overheid en Recht (OOR): www.ua.ac.be/main.aspx?c=*
FACREC&n=88207.
In deze reeks zijn reeds verschenen:
1.	B. Cantillon, P. Popelier en N. Mussche (eds.), De gelaagde welvaartsstaat.
Naar een Vlaamse sociale bescherming in België en Europa?
2. P. Popelier, D. Sinardet, J. Velaers en B. Cantillon (eds.), België, quo vadis?
Waarheen na de zesde staatshervorming?
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woord Vooraf
Dit boek biedt een diepgaande en volledige commentaar op de zesde staatshervor‑
ming, instellingen, bevoegdheden en middelen.
Die zesde staatshervorming tornt niet aan de basisopties die in het verleden
zijn genomen. België blijft een “federale staat” en wordt niet omgevormd tot een
“confederatie van staten”.1 Het blijft een “bondstaat” en wordt geen “statenbond.”
Nog steeds voeren de Belgische Grondwet en de bijzondere wetten, en niet een
verdrag tussen de deelstaten, de verdeling van de bevoegdheden en de middelen
door. Ook de residuaire bevoegdheden blijven aan de federale overheid toekomen.
Artikel 35 van de Grondwet wordt niet uitgevoerd. Er wordt evenmin afbreuk
gedaan aan de bidimensionele structuur van gemeenschappen en gewesten.
Kortom: de paradigma’s van het Belgisch federaal bestel blijven onaangeroerd.
Toch aarzelen we niet deze zesde staatshervorming historisch te noemen. We
zien daar zeven redenen voor.
1) De zesde staatshervorming kwam tot stand na de langste regeringscrisis
uit de Belgische geschiedenis. Na onderhandelingen die in 2007 reeds 194
dagen en in 2010-2011 nog eens 541 dagen aansleepten, werd op 11 okto
ber 2011 het zgn. Vlinderakkoord gesloten dat de grondslag vormt van de
zesde staatshervorming. Een ruime tweederdemeerderheid van 106 Kamer
leden en 52 senatoren, behorend tot niet minder dan acht politieke partijen,
logenstrafte daarmee wat voormalig eerste minister Yves Leterme op 15 juli
2008 stelde: “(…) De tegengestelde visies tussen de gemeenschappen over het
noodzakelijk tot stand te brengen nieuwe evenwicht in onze staatsinrichting
(zijn) vandaag niet te overbruggen. (…) Het overlegmodel op louter federaal
niveau heeft zijn limieten bereikt.” De zesde staatshervorming toont aan dat
de verdere ontwikkeling van dit land – het weze in federale of in confede
rale zin – afhangt van politici – zowel Nederlandstalige als Franstalige – die
bereid zijn voldoende zin voor compromis aan de dag te leggen.
2) De zesde staatshervorming werd mogelijk dankzij een constitutioneel novum
van formaat: artikel 195, overgangsbepaling van de Grondwet. Voor het eerst
in de geschiedenis van dit Koninkrijk werd de procedure tot herziening van
de Grondwet zelf herzien. Dat de grondwetgever niet in staat is gebleken een
nieuwe procedure in te voeren die ook in de toekomst zal gelden, doch slechts
	Zie daarover J. Velaers, Federalisme/confederalisme … en de weg ernaartoe, Koninklijke
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Klasse Menswetenschappen,
2013, Reeks Standpunten, nr. 20, 31 p.
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in een tijdelijke procedure kon voorzien, uitsluitend bestemd voor de uitvoe
ring van het Vlinderakkoord, heeft bij velen kwaad bloed gezet. Het heeft ertoe
geleid dat de Commissie van Venetië zich voor de tweede maal – na het dossier
over het kaderverdrag tot bescherming van de nationale minderheden – over
een Belgisch dossier diende uit te spreken. De tijdelijke procedure doorstond
de toets aan de Grondwet en de beginselen van de democratische rechtsstaat.
De behoefte om tijdelijk af te wijken van de normale procedure heeft evenwel
eens te meer de noodzaak aangetoond om zich grondig te bezinnen over een
definitieve herziening van artikel 195 van de Grondwet.
3) De zesde staatshervorming heeft ongetwijfeld van alle staatshervormingen de
ruimste perimeter. Nooit werden meer teksten goedgekeurd. Niet minder dan
zevenenveertig artikelen van de Grondwet werden herzien. Vijftien bijzondere
en achttien gewone wetten werden gestemd. In totaal 280 pagina’s van het Bel‑
gisch Staatsblad. Aan elke titel van de Grondwet – behoudens aan titel VI over
“De gewapende macht” en titel VII over de “Algemene bepalingen” – werden
wijzigingen aangebracht.2 Ze slaan zowel op de grondrechten – het recht op
gezinsbijslagen – als op de federale instellingen. Ze hebben een weerslag op
elke tak van de trias politica: de wetgevende macht (met de ingrijpende her
vorming van de Senaat), de rechterlijke macht ( met de herziening van arti
kel 144 van de Grondwet) en de uitvoerende macht (met enige versterking
van de politieke controle op de regering). Ze raken het Grondwettelijk Hof,
de Raad van State en het Rekenhof. In zeer uiteenlopende aangelegenheden
werden pijnpunten weggewerkt: het kiesstelsel, de politieke deontologie, de
financiering van de politieke partijen, de dotaties aan leden van de koninklijke
familie enz. Kortom, één vaststelling dringt zich onafwendbaar op: nooit was
de reikwijdte van een staatshervorming zo ruim.
4) De zesde staatshervorming heeft uiteraard vooral betrekking op de instellin
gen, de bevoegdheden en de middelen van de gemeenschapen en de gewes
ten. Op het institutionele vlak wordt hun constitutieve autonomie aanzienlijk
uitgebreid, o.m. inzake de provincies en de bovengemeentelijke besturen, de
gewestelijke volksraadpleging en de datum van de verkiezingen en de duur
van de legislatuur. Hun instrumentele bevoegdheden worden verruimd,
o.m. inzake het strafrechtelijk vervolgingsbeleid, het statuut van de ambte
naren, de onteigening en de authenticatie van akten. Tal van nieuwe materi
ële bevoegdheden worden overgedragen. Voor de gemeenschappen slaan die
op de persoonsgebonden aangelegenheden (gezondheids- en ouderenzorg,
gezinsbijslagen, jeugdsanctierecht, justitiehuizen en filmkeuring). Dat daar
bij voor het eerst ook aspecten van de sociale zekerheid worden overgedragen,
is o
 ngetwijfeld zeer betekenisvol. Ook de bevoegdheden van de gewesten wor
	Titel I: art. 5; Titel II, art. 11bis, 23; titel III, art. 39bis, 39ter, 41, 43, 44, 46, 56, 57, 63, 64, 65, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 100, 117, 119, 135bis, 142, 143, 144, 151, 157bis,
162, 160, 167, 168bis; titel IV, art. 167, 168, titel V, art. 170, 180; en titel VIII, art. 195.
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den substantieel uitgebreid, vooral inzake arbeidsmarktbeleid, mobiliteit en
verkeersveiligheid, maar ook op tal van andere vlakken, zoals woninghuur,
pacht en handelshuur, landbouw en dierenwelzijn, vestigingsvoorwaarden
en prijsbeleid, leefmilieu, klimaat en energie enz. Als tegengewicht voor het
verdiepen en verruimen van de autonomie voorzag de bijzondere wetgever
in vele nieuwe samenwerkingsverplichtingen. Hij sleutelde aan de wet op het
Overlegcomité en codificeerde de bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof
om wetten, decreten en ordonnanties te toetsen aan de federale loyauteit. Met
de gezamenlijke decreten, ordonnanties en besluiten voorzag de bijzondere
wetgever daarenboven in een alternatief voor samenwerkingsakkoorden.
Ongetwijfeld blijft de bevoegdheidsverdeling in vele beleidsdomeinen nog
steeds erg complex en kartelig. Optimale homogeniteit – al zal die nooit hele
maal mogelijk zijn – is nog lang niet bereikt. Dat neemt niet weg dat – zoals
uit het Groenboek van de Vlaamse overheid voor de zesde staatshervorming
blijkt – de parlementen en regeringen van de gemeenschappen en de gewes
ten voor een gigantische opdracht staan om de nieuwe bevoegdheden op een
zinvolle wijze te integreren in hun beleid.
5) De overdracht van zoveel materiële bevoegdheden ging noodzakelijkerwijze
gepaard met de wijziging van de bijzondere financieringswet. De eigen mid
delen van de deelstaten stegen met ongeveer twintig miljard euro van vijfen
veertig miljard euro naar vijfenzestig miljard euro. De gewestelijke dotaties
werden deels vervangen door een ruimere fiscale verantwoordelijkheid via
een verdieping van de gewestelijke autonomie op het vlak van de personen
belasting. De gewestelijke fiscale autonomie nam daardoor toe met ongeveer
twee derden. Ongetwijfeld leidt de hervorming wel tot een toename van de
complexiteit van het fiscaal systeem. Het zal, vooral inzake personenbelastin
gen, een uitdaging zijn om deze te beheersen. Via de bijkomende financiering
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd verder ook rekening gehouden
met de specifieke situatie in Brussel-Hoofdstad en zijn sociologische realiteit.
Met deze hervormingen wijzigde tot slot ook de rol van het Rekenhof die de
financiering van de gemeenschappen en de gewesten controleert en de gewes
ten adviseert bij de uitoefening van de fiscale autonomie. Meteen maakte de
grondwetgever het ook mogelijk voor de decreet- en ordonnantiegever om
zelf opdrachten aan het Rekenhof toe te vertrouwen.
6)	In de zesde staatshervorming stond ook Brussel andermaal centraal. Door
ook aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest constitutieve autonomie toe te
kennen, met eerbiediging evenwel van de bijzondere waarborgen voor de
Vlamingen in de Brusselse instellingen, en door daarenboven ook “culturele
aangelegenheden van gewestelijk belang” aan het gewest over te dragen, door
breekt de zesde staatshervorming twee taboes en opteert voor een meer prag
matische benadering waarbij minder de communautaire ideologie en meer
de behoeften van de Brusselse samenleving centraal staan. Daarenboven
nemen de organen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als organen van
vii
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de Brusselse agglomeratie, de veiligheidstaken over van de vroegere gouver
neur. Tot slot werden ook enkele bevoegdheden – o.m. inzake de gezinsbijsla
gen – overgedragen aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Tegelijkertijd werd bevestigd dat de gemeenschappen bevoegd zijn ten aan
zien van hun unicommunautaire instellingen. Brussel wordt daardoor steeds
duidelijker de vierde deelstaat, met gewest- en ook enkele gemeenschapsbe
voegdheden, zonder dat de band met de twee grote gemeenschappen wordt
doorbroken. Vooralsnog is de grondwetgever niet in staat gebleken de institu
tionele complexiteit die daarvan het gevolg is – en die nu echt wel zijn limie
ten heeft bereikt – te reduceren. Dit zou een prioriteit moeten zijn bij een
volgende staatshervorming.
7) Last but not least zijn de onderhandelaars erin geslaagd een hypotheek te
lichten die reeds lange tijd weegt op het Belgische politieke leven. De kies
kring Brussel-Halle-Vilvoorde is gesplitst. Er is daarbij voorzien in een “bij
zondere modaliteit” voor de zes randgemeenten rond Brussel, waarvan het
statuut daarenboven wordt aangepast met de specifieke procedure voor de
benoeming van burgemeesters enerzijds en de bevoegdheid van de Algemene
Vergadering van de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, voor de
beslechting van de bestuurlijke geschillen anderzijds. De toekomst – en met
name ook het arrest van de Algemene Vergadering over de weigering van de
Vlaamse overheid om bepaalde voorgedragen burgemeesters in twee facilitei
tengemeenten in de rand te benoemen – zal uitwijzen of de zesde staatsher
vorming ter zake voor pacificatie zorgt, net zoals de Pacificatiewet van 1988
dat deed ten aanzien van Voeren, die andere roerige faciliteitengemeente.
Zonder enige overdrijving mag de zesde staatshervorming dus historisch wor
den genoemd. De acht politieke partijen hebben de lat hoog gelegd voor zichzelf
en voor hen die zich tot taak stellen om de hervormingen wetenschappelijk te
analyseren. Dit boek De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en
middelen dat op de gelijknamige studiedag van de Onderzoeksgroep Overheid
en Recht van de Universiteit Antwerpen op 6 december 2013 werd voorgesteld,
overspant heel de hervorming en beoogt een grondige analyse te bieden van alle
aspecten ervan. Om de impact van belangrijke bevoegdheidsoverdrachten - meer
bepaald inzake arbeidsmarkt, gezondheidsbeleid, justitie, gezinsbijslagen en de
fiscale autonomie – correct in te schatten, komen niet alleen juridische experten,
maar ook eminente beleidsverantwoordelijken aan het woord.
We hopen aldus een veilige leidraad te bieden aan elkeen die zich een weg
zoekt doorheen deze uitzonderlijk ruime en ingrijpende zesde staatshervorming.
Jan Velaers, Jürgen Vanpraet, Yannick Peeters en Werner Vandenbruwaene
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