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Confederalisme? Leg uit, N-VA
Volgens de N VA worden alle Belgen beter van haar confederale model Philippe Van Parijs en
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Volgens de N-VA worden alle Belgen beter van haar confederale model. Philippe Van Parijs en
Paul De Grauwe zijn daar niet van overtuigd.

PHILIPPE VAN PARIJS EN PAUL DE GRAUWE

Wie? Filosoof, doceert aan de UCLouvain en de KU Leuven & Econoom aan de London School of Economics.
Coördinatoren van Re-Bel.
Wat? De N-VA moet uitleggen waarom ze Ostbelgien en Brussel niet als evenwaardige deelstaten ziet, hoe
haar model de overheidsfinan ciën van de deel gebieden zal beïnvloeden en hoe stabiel dat model is.

De N-VA heeft in februari 2014 een voorstel gelanceerd voor confederalisme. Vandaag presenteert de partij dat
niet meer als een korte overgangsfase naar de splitsing van het land, maar als een langetermijnregeling die in het
belang is van alle deelstaten.

Het confederale model is expliciet geïnspireerd op de manier waarop de Europese Unie werkt. De deelstaten
worden verondersteld een ‘grondverdrag’ te sluiten. Zij zijn de hoeders van dit verdrag en beschikken over de
‘Kompetenzkompetenz’, de macht om bevoegdheden toe te wijzen aan de verschillende machtsniveaus. Ze zijn
gelijk vertegenwoordigd in de confederale uitvoerende macht en hun ministers-presidenten vormen de ‘Belgische
raad’.

Het platform van Re-Bel (Rethinking Belgium’s institutions in the European context) legde het plan van de N-
VA voor aan een veertigtal Nederlandstalige en Franstalige academici tijdens een seminar in oktober. Zij hebben
drie fundamentele vragen over het model. Vandaag zullen die tijdens een openbaar debat in de Universitaire
Stichting in Brussel verder uitgediept worden.

De tegenstanders van dit model moeten zelf ook voorstellen doen om de instellingen te
hervormen

1. Waarom ziet de N-VA alleen Vlaanderen en Wallonië als volwaardige deelstaten? Toegegeven, Ostbelgien is
83 keer minder bevolkt dan Vlaanderen en Brussel, en 105 keer kleiner dan Wallonië. Maar Malta is 197 keer
minder bevolkt dan Duitsland en 2.135 keer kleiner dan Frankrijk. Toch wordt het gelijk behandeld. Er zijn geen
redelijke argumenten om te rechtvaardigen dat twee van onze deelstaten geen grondverdrag kunnen sluiten en
dat ze niet zijn vertegenwoordigd in de Belgische raad. Als België ooit confederaal zou worden, kan het alleen een
confederalisme met vier zijn.

2. Hoe zal het model de overheidsfinanciën van de deelgebieden beïnvloeden? De N-VA beweert dat het confe-
derale model in het belang is van elk van de deelgebieden van het land. In haar model draagt ze de financiering
van de sociale zekerheid en het onderwijs over aan Vlaanderen en Wallonië, samen met de inkoms tenbelasting en
sociale bijdragen. Het voorstel omvat ook een ‘omkeerbare solidariteitsuitkering’ van de meer welvarende naar de
minder welvarende deelstaat (na een overgangsperiode). Die verloopt volgens een formule die minder genereus is
dan degene die voortvloeit uit de laatste staatshervorming.

De N-VA heeft ook een plan om de federale overheidsschuld te verdelen. De bedoeling is die schuld in 25 jaar
af te lossen via inkomsten uit btw. De federale overheid zou die inkomsten niet langer doorstorten naar de deel-
staten. Zo wordt de schuld geleidelijk aan overgedragen aan Vlaanderen en Wallonië. Zij zouden dan zelf nieuwe
schuld moeten uitgeven om hun kosten te dekken. De overdracht van staatsschuld aan de deelstaten zou niet ge-
beuren op basis van het bbp, en dus niet op basis van de terugbetalingscapaciteit van de deelstaten. De combina-
tie van die maatregelen is rampzalig voor de Waalse overheids financiën. Tot nu toe hebben we geen simulaties
gezien die anders doen geloven.

3. Is het confederale model van de N-VA stabiel? Veel juristen, politicologen, historici en zelfs economen bena-
drukken hoe onstabiel en vluchtig een confederaal model is. In de geschiedenis zien we dat sommige confedera-
ties snel werden ontwricht, zoals de Zuid-Amerikaanse Confederatie van Simon Bolívar en de ‘Confederatie van
Onafhankelijke Staten’ die tot stand kwam na de val van de Sovjet-Unie. Andere confederaties veranderden gelei-
delijk in een federale staat (zoals de Confederatie van Britse Koloniën in Amerika) of in een eenheidsstaat (zoals
de Verenigde Provincies van Nederland).



Het N-VA-model zal ook een instabiel karakter hebben. Het kleedt de federale staat haast volledig uit. Wat van
het centrale deel van België zal overblijven (de confederatie) zal amper bevoegdheden hebben. Het zal ook bijna
geen publieke diensten en voorzieningen meer kunnen verschaffen aan de bevolking. Zo zal het snel aan legitimi-
teit inboeten. Het is dan nog een kleine stap om de entiteit helemaal af te schaffen.

In vergelijking met veel andere ‘etnisch verdeelde’ landen geniet ons land via zijn instellingen een uitzonderlij-
ke combinatie van vrede en vrijheid, welvaart en solidariteit. Dat mag ons niet tegenhouden om samen na te den-
ken over manieren waarop we die instellingen kunnen verbeteren. Het is verdienstelijk dat de N-VA een gedetail-
leerd voorstel heeft gedaan. We moeten het voorstel dan ook ernstig bespreken. Dat willen we doen tijdens ons
debat.

Als de aanhangers van het confederale model denken dat het een kans maakt om ooit gerealiseerd te worden,
zullen ze goede antwoorden moeten kunnen geven op de bezwaren die we hier hebben geformuleerd. Wie hun
antwoorden niet overtuigend vindt, moet zelf ook met voorstellen tot (drastische of bescheiden) hervormingen
voor de dag komen. Die zullen des te meer kans op slagen hebben wanneer ze van bij de start samen besproken
worden aan beide zijden van de taalgrens.

Het debat van Re-Bel (https://rethinkingbelgium.eu/upcoming-event/confederalisme/)vindt vandaag plaats in de Universitaire Stichting in Brussel.
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