
De aanslagen in Zaventem en de Brusselse metro worden door 

Belgische unitaristen aangegrepen om terug te plooien op de 

vroegere eenheidsstructuur of het herfederaliseren van een aantal 

bevoegdheden. 

Doorheen de staatsmisvormingen werden bevoegdheden tot in het 

absurde toe versnipperd en werden onverantwoorde 

uitgavenstructuren uitgebouwd. Gebrek aan fiscale 

verantwoordelijkheid en een Bijbelse vermenigvuldiging van politieke 

mandaten en beleidsniveaus hebben dit land zo goed als 

onbestuurbaar gemaakt. 

De versnippering van de bevoegdheden is onder druk van de 

Franstaligen, met de collaboratie van de Vlaamse partijen, 

doorgeduwd om de Belgische eenheidsstructuur niet volledig te 

ontmantelen. Deze bewust ondoorzichtig gehouden staatsstructuur is 

voor de Franstaligen de gouden toegangspoort tot het Vlaamse 

financiële manna zonder hetwelk zij regelrecht onder de voogdij 

zouden vallen van het IMF, de ECB en de OESO omdat zij niet in 

staat zijn, en nog lang niet zullen zijn, hun politieke beslissingen te 

financieren, noch hun financiële schuld aan te zuiveren. 

De verantwoordelijkheid voor genomen of niet genomen beslissingen 

is dan ook ver te zoeken en wordt ondergedompeld in de “zwarte 

pieten cultuur”. 

Sommige verantwoordelijken voor deze warboel, die ze zelf hebben 

veroorzaakt, dromen van een terugkeer naar de oude unitaire 

staatsstructuur. De federale kieskring komt weer bovendrijven. Hoe 

dit moet gerealiseerd worden met politieke partijen die aan 

weerszijden van de taalgrens afzonderlijk georganiseerd zijn en 

diametraal tegengestelde standpunten innemen, wordt wijselijk in 

het midden gelaten. Over de grondwettelijke 

blokkeringsmechanismen, bijzondere meerderheden, 

belangenconflict- en alarmbelprocedures wordt met geen woord 

gerept. 

De grondwettelijk en met bijzondere wetten verankerde electorale, 

juridische en administratieve voorrechten voor de Franstaligen in de 

rand wordt zedig met de mantel der liefde bedekt. Vlaams 

grondgebied pogen in te nemen, zie o.a. BMR en het nationaal 

voetbalstadion op parking C, is een constante in de politiek van de 



Franstaligen die op de onvoorwaardelijke goedkeuring van de 

unitaristen kan rekenen. 

Over de niet-uitvoering van de resoluties van het Vlaams parlement 

van 3 maart 1999 wordt zedig gezwegen. 

De geldverslindende wafelijzerpolitiek met een gigantische 

staatsschuld als gevolg, de stakende Waalse ministers, de 19 

Brusselse baronieën, de 6 Brusselse politiezones, de Vlaams-Waalse 

tegenstellingen zijn duidelijk geen hindernissen meer voor deze 

unitaire dromen. 

Gemakshalve wordt eventjes vergeten dat veiligheid en 

terreurbestrijding volledig in handen zijn van de federale overheid en 

dat de disfuncties niet aan de deelgebieden kunnen toegeschreven 

worden. 

Deze sluipende unitarisering dient Vlaanderen niet. 

De enige aanvaardbare oplossing is het toekennen van homogene 

bevoegdheden aan de deelstaten, met inbegrip van de financiële 

verantwoordelijkheid. De deelstaten en de federale structuren 

moeten zelf de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid krijgen voor 

de inning van de gelden de ze uitgeven en moeten daarover 

verantwoording geven aan hun kiezers. 

De deelstaten kunnen dan ook zelf beslissen welke 

bevoegdheidsdomeinen nog gezamenlijk kunnen beheerd en door 

hen gefinancierd worden om een onafhankelijke staat in Europa te 

worden. 
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