
Willy De Waele: De Ontsporing en de ongelijke Behandeling

De vrijheid en gelijkheid van de liberale rechtstaat zijn wij als vanzelfsprekend
gaan beschouwen maar men vergeet hoeveel moeite het heeft gekost om deze
te veroveren en te handhaven.

Democratie is een staatsvorm waarbij de bevolking soeverein is en niet toelaat
dat aan de meerderheid van de bevolking ongewenste maatregelen of wetten
kunnen worden opgelegd.

Vrij  en  gelijk  in  rechten  en  plichten  betekent  dat  niemand  aanspraak  kan
maken op voorrechten en dat iedereen vrij en met gelijke voorwaarden kan
deelnemen aan en bijdragen in de besluitvorming.

Het  meerderheidsbeginsel  houdt  in  dat  de  meerderheid  beslist  en  dat  de
genomen beslissingen ook bindend zijn voor de minderheid.

Een  democratische  besluitvorming  door  de  meerderheid  laat  ruimte  aan
minderheden,  zonder  dat  deze  de  inzichten  en  overtuigingen  van  de
meerderheid kunnen tegenhouden. 

Een minderheid mag nooit haar wil opdringen aan de meerderheid en zo het
democratisch besluitvormingsproces verhinderen en/of  onmogelijk maken.

De Belgische staatsstructuur beantwoordt aan geen enkele van deze criteria.

Door  de  diverse  staatshervormingen  heen,  alhoewel  misvormingen  de
aangewezen  term  is,  werden  met  de  welwillende  medewerking  van  de
traditionele  “Vlaamse”  partijen  deze  fundamenten  van  een  democratische
staatsordening onderuit gehaald  om een  Belgisch staatsverband in stand te
houden  tegen  de  belangen  van  Vlaanderen  in  en  van  diegenen  die  hen
verkozen hebben. 

De  Vlaamse  demografische  meerderheid  werd  gedegradeerd  tot  politieke
minderheid  en  de  grondwet  werd  misbruikt  om  politieke,  administratieve,
financiële en juridische voorrechten voor de Franstaligen  te vergrendelen.
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Met een zelden geziene perfiditeit werden Vrijheid en Gelijkheid doorheen de
elkaar  opvolgende  grondwetsherzieningen  en  met  bijzondere  wetten
prijsgegeven  en werd een administratieve chaos gecreëerd met een Bijbelse
vermenigvuldiging van structuren en politieke mandaten zonder acht te slaan
op de financiële gevolgen.

De  bestuursstructuren  werden  tot  een  braakland  omgeploegd  dat  zelfs  de
meest  attente  landbouwer  niet  meer  kan  bewerken  en  zodat  zelfs  een
ruilverkaveling  geen  soelaas  kan  brengen  in  de  hopeloos  verstrengelde
bevoegdheden.

Doorzichtige (?) bevoegdheidsverdeling na de 6de staats(mis)vorming

Wijlen eerste minister  Wilfried MARTENS had een passende naam bedacht:
UNIONISTISCH FEDERALISME.  Wat  deze  contradictio  in  terminis  ook  moge
betekenen is tot op heden niet achterhaald, de feiten wel. 

De  Franstaligen  hebben,  vlugger  dan  wie  ook,  ingezien  dat  zij  na  het
uiteenvallen van de unitaire partijen, eind jaren ’60, hun greep op de federale
beslissingsmacht  dreigden  te  verliezen  en  dientengevolge  totaal  afhankelijk
zouden worden van de Vlaamse meerderheid om hun cliëntelisme en syndicaal
corporatisme financieel overeind te houden.

Geen nood echter, zij vonden een gewillig oor bij “Vlaamse” partijen, die graag
bereid gevonden werden om hun demografische meerderheid op te geven om
een staatsbestel in stand te houden tegen de belangen in van Vlaanderen en
diegenen die hen verkozen hebben. 
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Dit heeft voor gevolg dat 33 Franstalige Kamerleden ieder wetgevend initiatief
ten voordele van Vlaanderen kunnen blokkeren. 

Met de huidige premier op kop hebben de Franstaligen op 7 november 2007 de
Kamercommissie van Binnenlandse Zaken verlaten om de uitvoering van een
democratisch gestemd wetsvoorstel houdende splitsing van de BHV kieskring
tegen te houden. De gevolgen zijn gekend.

Zelfs  op  de  rechterlijke  macht  kan  Vlaanderen  niet  rekenen  om  de  haar
toegebrachte schade recht te zetten. Met het arrest van het Grondwettelijk Hof
van  30  juni  2014  werd  de  procedure  vernietigd  tot  aanstelling  van  de
procureur  des  Konings  en  de  arbeidsauditeur  in  het  tweetalig  gerechtelijk
arrondissement Brussel; de benoemingen, voor dewelke Vlaamse juristen niet
konden kandideren, werden gehandhaafd.

Roma locuta, causa finita; ook dat is Belgisch.

Het kan echter anders: 

Het  Zwitserse  grondwettelijk  recht  heeft  haar  multiculturele  en  meertalige
samenleving als volgt georganiseerd in vier taalgemeenschappen, de Franse,
de Duitse, de Italiaanse en de Retho-Romaanse:

QUI CHANGE DE CANTON

CHANGE DE LANGUE

ET DE CULTURE

Reeds  decennia  wordt  een  ondoorzichtige  financiële  stroom  in  stand
gehouden naar het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap doorheen:

De sociale zekerheid;

De bijzondere financieringswet;

De verrichtingen van de federale overheid;

De aflossing van de staatsschuld.

Deze financiële aderlating, die Vlaanderen onherroepelijk verarmt, wordt
op 12 miljard € per jaar geraamd.

Ondanks  deze  massale  financiële  transfers  stelt  het  Rekenhof  in  zijn  25ste

rapport  vast  dat  de  openbare  schuld  van het  Waalse  Gewest  11 miljard  €
bedraagt;  het  dubbele  van  het  bedrag  dat  door  de  Waalse  regering  werd
voorgesteld. Eurostat, de Europese Rekenkamer, komt uit op 18 miljard €.
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De gewone uitgavenbegroting van het Waals gewest heeft een tekort van 1
miljard € en kan dientengevolge deze schuldenlast niet financieren. Deze last
wordt  dan  gemakshalve  naar  de  federale  begroting  overgeheveld  die
Vlaanderen financiert. 

Dit  tekort  is  het  gevolg  van  het  toekennen  van  alle  mogelijke  sociale
voordelen, tewerkstelling bij de overheid en intercommunales, aanstellingen in
raden van bestuur van overheidsbedrijven en noem maar op.

Dit wordt gebruikelijk als  cliëntelisme omschreven alhoewel het hier  zonder
meer het oneigenlijk gebruik van overheidsmiddelen betreft. 

Op  6  november  2002  verklaarde  Karel  De  Gucht,  toen  voorzitter  van  de
Vlaamse  liberalen:  "België  is  ter  dood  veroordeeld.  Het  zal  verdampen  en
intussen  brengt  het  geen  meerwaarde  meer  aan  Vlaanderen.  Het  is
onaanvaardbaar dat Vlaanderen meer betaalt voor gezondheidszorg en minder
terugkrijgt dan Wallonië."

Zonder  de  derde  betaler,  in  casu  VLAANDEREN,  is  dergelijke  politiek
onmogelijk vol te houden en dit is de hoofdreden waarom het Waals Gewest en
de Franse Gemeenschap zich aan de Belgische eenheidsstaat vastklampen. 

Ondanks dit indrukwekkend Vlaams financieel infuus  (geen terug te betalen
leningen  zoals  voor  Griekenland) zijn  het  Waals  Gewest  en  de  Franse
Gemeenschap niet in staat hun financieel huishouden te ordenen en zinken zij
verder weg in een budgettair moeras. 

Griekenland  werd  voor  dergelijke  politiek  aan  de  Europese  schandpaal
genageld en onder de curatele gesteld van het IMF, de OESO en de ECB. 

Bovendien  verliest  Vlaanderen  door  de   uitvoering  van  de  6de

staats(mis)vorming  en  de  bijzondere  financieringswet  755.000.000  €
(beperking tot 87,5 % van de federale dotatie); een zoveelste inlevering op
het altaar van de Belgische solidariteit.

De  enige  aanvaardbare  oplossing  is  het  toekennen  van  homogene
bevoegdheden  –  onder  meer  de  volledige  sociale  zekerheid  -  aan  de
deelstaten, met inbegrip van de financiële verantwoordelijkheid.  De deelstaten
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.

Deze  autonomie  zal  het  meteen  mogelijk  maken  in  Vlaanderen  een
financierbaar sociaal beleid te voeren dat niet langer gehypothekeerd wordt
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door  afromen  van  de  resultaten  van  de  baten  van  zijn  economische
activiteiten.

Dat is de verantwoordelijkheid van alle politieke formaties.

De Vlamingen beschikken in het federale parlement over een meerderheid om
deze voor Vlaanderen niet langer vol te houden financiële aderlating te stoppen
en  alle  bevoegdheden  over  te  hevelen  naar  de  deelstaten  met  een
afgesproken, doorzichtige en resultaat gebonden solidariteit.

Als de Franstaligen zich dan geroepen voelen de blokkeringsmechanismen te
gebruiken,  dan  zullen  zij,  en  zij  alleen,  verantwoordelijk  zijn  voor  het
uiteenvallen van een staatsverband dat instaat voor hun overleven.

Niemand zal  dan  nog  boven zijn  stand  leven  aangezien  de deelstaten  zelf
verantwoordelijk worden voor de ontvangsten en de uitgaven en het aangaan
en aflossen van de schuld.

De  enige  mogelijke  duurzame  uitweg  uit  dit  staatsfalen  zijn  VLAAMSE
mandatarissen met verantwoordelijkheidszin die zich geen zorgen maken over
hun herverkiezing  en  hun  politieke  carrière  op  het  spel  durven  zetten  om
beslissingen te nemen en uit te voeren in het belang van Vlaanderen.

Reeds in juli 1995 stelde het OVV, ik citeer: 

“Bij het overlopen van het Vlaamse eisenpakket van vandaag blijkt dat het
schier onmogelijk is om binnen het huidige België, met alle evenwichten die
moeten gerespecteerd worden, tot oplossingen te komen. 

Hiervoor is het immers noodzakelijk een aantal bestaande bijzondere wetten te
herzien  (financieringswet,  statuut  van  Brussel,  faciliteitenregeling)  en
bijkomende bevoegdheden over te hevelen (sociale zekerheid, staatsschuld,
vennootschapswetgeving). 

Hiervoor hebben we telkens een meerderheid bij de Franstaligen nodig. Men
mag aannemen dat die meerderheid nooit kan gevonden worden. Een goede
oplossing voor onze problemen is bijgevolg binnen België niet mogelijk.”

Dit referaat toont duidelijk aan dat de Vlaamse Beweging in het algemeen en
het  OVV in het  bijzonder  nog heel  wat  werk voor  de boeg hebben om de
Ontsporing van de zogenaamde Belgische democratie recht te zetten en de
ongelijke Behandeling te neutraliseren.

Zondag ll. was ik uitgenodigd voor een debat door Christophe DEBORSU van
RTL-TVi  voor het programma "C’est pas tous les jours dimanche".
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Voorafgaand  aan het  debat was  er  een  straat interview met   inwoners  van
Namen en Dinant; zonder onderscheid waren deze van oordeel dat ze in de
federale staat ten overstaan van de Vlamingen benadeeld worden.

Van  dit  uniek  openingsgambiet  heb  ik  gebruik  gemaakt  om  als  volgt  te
repliceren:

"Si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, si vous ne vous sentez pas
bien dans cette Belgique, personne ne vous empêchera de la quitter, et bien
entendu être responsable de ses  dépenses et surtout de ses recettes."

Niemand  van  de  Franstaligen  heeft  dit  geargumenteerd  tegengesproken,
integendeel.

Met  een  overheidsbeslag van meer  dan 50 % is  er  geen financiële  ruimte
voorhanden om de primaire taken van veiligheid en rechtspraak te financieren;
Belgium is niet langer a failed state maar a lost state.

Reeds in 1832 liet  Charles de TALLEYRAND, Frans diplomaat,  opmerken,  ik
citeer:  

“Les Belges? Ils ne dureront pas.

Deux cents protocoles n’en feront jamais une nation.

Cette Belgique ne sera jamais un pays.”

Graag  besluit  ik  met  een  vermelding  uit  de  FRANKFURTER  ALLGEMEINE
ZEITUNG, ik citeer:

“Hat ein Staat, dessen französichsprachiger Teil sich von der Niederländisch
sprechenden Bevölkerung gigantisch alimentieren lässt, aber deren Kultur und
Historie ostentativ ignoriert, nicht seine Existenz verspielt ?”

Willy DE WAELE
Voorzitter
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