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1  Vanpraet 2011, p. 28.
2  Peeters 2015, p. 2023.
3  Lijphart 1981, p. 5.

1. Inleiding

De voorbije 40 jaar hebben het Nederlandstalige Noorden en Franstalige 

Zuiden het Belgische huis geleidelijk aan verbouwd van een eenheidsstaat 

naar een federale staat. Sinds de vierde staatshervorming in 1993 geeft 

artikel 1 van de Belgische Grondwet die gewijzigde realiteit weer: ‘België 

is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewes

ten.’ Naast het federale niveau kent België een deelstatelijk niveau dat 

bestaat uit drie gemeenschappen (Vlaamse, Franse en Duitstalige 

Gemeenschap) met persoonsgebonden bevoegdheden en drie gewesten 

(Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) met economische en 

plaatsgebonden bevoegdheden. De verbouwing naar een nieuwe staats

vorm heeft voornamelijk plaatsgevonden op basis van zes staatshervor

mingen (1970, 1980, 1988, 1993, 2001 en 2014). Die stapsgewijze trans

formatie naar een federale staat is evenwel een verhaal van ‘wafelijzerpoli

tiek’ met typisch Belgische compromissen en evenwichten. In plaats van 

een ideaal van homogene bevoegdheidspakketten (i.e. het toewijzen van 

een volledige bevoegdheidsmaterie aan één overheidsniveau) is er in reali

teit sprake van een versplinterde bevoegdheidsverdeling.1 Daarnaast vindt 

het – voornamelijk Vlaamse – streven naar een toename van bevoegdhe

den voor de deelstaten (i.e. de gemeenschappen en gewesten), die op zich 

relatief autonoom zijn, plaats in een complexe staatsinrichting die zich 

niet kan onttrekken aan het diepgewortelde Belgisch ‘coöperatief federa

lisme’ met talloze facultatieve en verplichte samenwerkingsmechanis

men,2 wat heeft geleid tot een schoolvoorbeeld van consociational demo-

cracy3. Kortom, we zien in België de volgende contradictie: they can’t live 

together and they can’t live apart.

Het Belgische huis herbergde oorspronkelijk drie nationale politieke 

families: liberalen, katholieken en socialisten. Niet alleen zijn deze fami

lies in de jaren zeventig opgesplitst in Nederlandstalige en Franstalige 
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4  ‘Confederalisme NVA staat 
voor ontmanteling België’, De 
Tijd 28 mei 2019, https://www.
tijd.be/dossiers/verkiezin
gen2019/confederalismenva
staatvoorontmantelingbel
gie/10131360.html.

partijen die naderhand uit elkaar zijn gaan groeien, maar het Belgische 

politieke landschap heeft ook een intrede gekend van nieuwe partijen. Net 

zoals in Nederland, geraakt het politieke spectrum dus in toenemende 

mate versplinterd. Enkele van die nieuwe partijen, zoals de twee Vlaams

nationalistische partijen NieuwVlaamse Alliantie (NVA) en Vlaams 

Belang, streven er daarenboven naar om het Belgische huis geleidelijk te 

ontmantelen met Vlaamse onafhankelijkheid als einddoel. Bij de samen

vallende deelstatelijke, federale en Europese verkiezingen van 26 mei 

2019 bleef NVA de grootste Vlaamse partij en haalden beide partijen voor 

het Vlaams parlement samen 43,3% (resp. 24,8% en 18,5%) van de stem

men. Aan de andere kant van de taalgrens verzekerde de socialistische 

Parti Socialiste (PS) zich van de koppositie met 26,2%. Hierdoor lijkt 

België af te stevenen op lange federale onderhandelingen tussen twee 

tegenpolen of nieuwe verkiezingen. 

Het lijkt wel of België de laatste jaren van de ene crisis in de andere 

belandt. Volgend op de val van de regering Leterme II behaalde België het 

wereldrecord regeringsformatie binnen op 6 december 2011, namelijk 541 

dagen. Daarnaast leidde de recente regeringscrisis rond het VN 

‘Migratiepact’ tot een kortstondige minderheidsregering en uiteindelijk 

de val van de regering Michel in december 2018 (paragraaf 2). Dit leverde 

enkele bijzonder interessante staatsrechtelijke vraagstukken op inzake 

grondwettelijke gewoonten zoals consensus binnen de regering, de nood

zaak van een regeerverklaring en van een vertrouwensstemming in de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers (paragraaf 3). Daarenboven kunnen 

de federale regeringscrisis en herschikking tot een minderheidsregering 

van bijzonder korte duur worden beschouwd als onderdeel van een bre

dere systeemcrisis van het Belgische federale staatsmodel, waarbij het een 

aartsmoeilijke opdracht lijkt geworden om een federale regering te 

vormen en in stand te houden. Deze vaststelling wordt versterkt door de 

recente verkiezingsuitslagen in het Noorden en het Zuiden van het land 

die een regeringsformatie opnieuw quasi onmogelijk lijken te maken 

(paragraaf 4). De meeste politici en commentatoren zijn het erover eens 

dat de federale situatie na de verkiezingen er vrij uitzichtloos uitziet. Het 

voortbestaan van het Belgische model in de huidige vorm wordt dan ook 

in toenemende mate in vraag gesteld. Zo gaan er, onder meer bij NVA,4 

stemmen op die ervoor pleiten om onderhandelingen over ‘confedera

lisme’ aan te vangen. In het licht daarvan sluit deze bijdrage dan ook af 

met een blik op de toekomst (paragraaf 5).

https://www.tijd.be/dossiers/verkiezingen-2019/confederalisme-n-va-staat-voor-ontmanteling-belgie/10131360.html
https://www.tijd.be/dossiers/verkiezingen-2019/confederalisme-n-va-staat-voor-ontmanteling-belgie/10131360.html
https://www.tijd.be/dossiers/verkiezingen-2019/confederalisme-n-va-staat-voor-ontmanteling-belgie/10131360.html
https://www.tijd.be/dossiers/verkiezingen-2019/confederalisme-n-va-staat-voor-ontmanteling-belgie/10131360.html
https://www.tijd.be/dossiers/verkiezingen-2019/confederalisme-n-va-staat-voor-ontmanteling-belgie/10131360.html
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5  Zie de tekst van het 
Migratiepact: https://undocs.
org/en/A/CONF.231/3. 
6  Parl.St. Kamer 20182019, 
Commissie voor de Buitenlandse 
Betrekkingen, nr. CRIV 54 COM 
1006, hoorzitting 4 december 
2018.

2. ‘Migratiepact’ en val van regering Michel

2.1  Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration
Naar aanleiding van de migratiecrisis hebben de Verenigde Naties in 

december 2018 na twee jaar onderhandelen het Global Compact for Safe, 

Orderly and Regular Migration (Migratiepact) aangenomen. Het 

Migratiepact bevat 23 doelstellingen om samenwerking te bevorderen en 

migratiestromen op lokaal, nationaal en internationaal niveau beter te 

organiseren. In paragraaf 7 van het Migratiepact staat expliciet dat het 

pact juridisch nietbindend is en de soevereiniteit van de lidstaten respec

teert.5 Het pact leidt dus niet rechtstreeks tot verplichtingen voor staten 

en bevat geen verplichting tot het aannemen van nationale wetgeving. 

Zowel internationaal als in België heeft echter een hevige discussie 

gewoed over de mogelijke toekomstige juridische impact van het 

Migratiepact. Tegenstanders van het pact benadrukten daarbij dat advoca

ten naar het pact zullen kunnen verwijzen en rechters het pact zouden 

kunnen gebruiken bij de interpretatie van bestaande rechten en plichten, 

waardoor het niet zonder enig gevolg zou blijven. Het is inderdaad vrij 

algemeen aanvaard dat het Migratiepact als soft law op zijn minst kan 

fungeren als een richtsnoer bij interpretatie van bestaande verplichtingen 

en bij verdere rechtsontwikkeling.6

Na de federale verkiezingen van 25 mei 2014 vormden de Vlaamse par

tijen NVA, CD&V en Open VLD samen met de Waalse partij MR een 

federale regering. Deze regering werd een centrumrechtse Zweedse coali

tie genoemd, verwijzend naar de kleuren van de Zweedse vlag (blauw voor 

de liberale partijen MR en Open Vld, geel voor de Vlaamsnationalistische 

partij NVA en een kruis voor de christendemocratische CD&V). Er zijn 

twee opmerkelijke vaststellingen te maken over deze regering. Ten eerste 

was het de eerste keer in ruim een kwart eeuw dat de Franstalige socialis

ten van de PS geen deel uitmaken van de federale meerderheid in de rege

ring en de eerste keer dat de Vlaamsnationalistische NVA toetreedt tot 

de federale regering. Ten tweede bestond de regering uit de drie Vlaamse 

partijen die enkele weken voor de federale regeringsvorming tevens reeds 

samen een Vlaamse regering hadden gevormd, terwijl de MR als enige 

Franstalige partij in de federale regering toetrad en MR kopstuk Charles 

Michel Eerste Minister werd. Het was dus een regering van partijen die 

een meerderheid hebben in Vlaanderen, maar een minderheid langs 

Waalse zijde. Artikel 99 van de Grondwet schrijft op dat vlak enkel een 

paritaire samenstelling van de Ministerraad (vergadering van de Eerste 

Minister en zijn ministers) voor: ‘De Ministerraad telt ten hoogste vijftien 

leden. De Eerste Minister eventueel uitgezonderd, telt de Ministerraad 

https://undocs.org/en/A/CONF.231/3
https://undocs.org/en/A/CONF.231/3
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7  Zie bv. www.vrt.be/vrtnws/
nl/2018/12/08/
vlaamsbelangsteekmigratie
pactpluimopeigenhoed/. 
8  Zie voor een uitgebreid feiten
relaas: www.knack.be/nieuws/
belgie/chronologischoverzicht
hoemichelidetandenstukbijt
opvnmigratiepact/articlenor
mal1408611.html. 

evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers.’ Om aan de taalpari

teit te voldoen, vulde MR dus de helft van de ministerposten in.

In september 2018 deelde Eerste Minister Charles Michel aan de VN mee 

dat België het Migratiepact zou goedkeuren na twee jaar onderhandelin

gen. Ondanks oorspronkelijke steun van alle vier de regeringspartijen, 

trok NVA – vooral bij monde van staatssecretaris voor asiel en migratie 

Theo Francken – echter plots zijn steun in en verbood Eerste Minister 

Michel om namens de Belgische regering het pact goed te keuren. Deze 

koerswijziging van NVA vond plaats na de gemeenteraads en provincie

raadsverkiezingen van 14 oktober 2018, waarbij de extreemrechtse, anti

migratie partij Vlaams Belang opnieuw aanzienlijke winst behaalde. Er 

werd gespeculeerd dat met de samenvallende Vlaamse, federale en 

Europese verkiezingen van 26 mei 2019 in het vooruitzicht dit een factor 

zou kunnen geweest zijn voor NVA om haar strenge visie inzake migra

tie te propageren.7

De Verenigde Staten waren een grote tegenstander van het pact en 

hebben nooit mee onderhandeld. Daarnaast verklaarde Sebastian Kurz, 

kanselier van Oostenrijk, op dat moment voorzitter van de EU, in oktober 

2018 dat Oostenrijk het pact toch niet zou steunen, waarna verschillende 

andere landen hun steun terugtrokken of een interpretatieve nota toe

voegden die verduidelijkte hoe het pact zou worden geïnterpreteerd in 

hun land. Uiteindelijk ondertekenden – slechts – 164 van de 193 

VNlidstaten het Migratiepact. 

2.2  Regeringscrisis
In de laatste maanden van 2018 was de Belgische politiek voornamelijk in 

de greep van de vraag of Eerste Minister Michel het Migratiepact mocht 

goedkeuren op de intergouvernementele VN conferentie in Marrakesh op 

10 december 2018 en uiteindelijk formeel mocht ondertekenen op de 

Algemene Vergadering van de VN op 19 december 2018, ondanks de 

ommezwaai van NVA.8 Behalve NVA bleven de drie andere regerings

partijen immers vastberaden het internationaal reeds uitgesproken enga

gement van België na te komen. Eerste Minister Michel heeft voet bij stuk 

gehouden, maar de situatie leidde tot een kortstondige minderheidsrege

ring na het vertrek van NVA uit de meerderheid en uiteindelijk tot het 

ontslag van de regering Michel. De federale regeringscrisis en herschik

king tot een minderheidsregering leverden enkele bijzonder interessante 

staatsrechtelijke vraagstukken op. De recente ontwikkelingen kunnen 

worden beschouwd als onderdeel van een bredere systeemcrisis. Het is 

immers bijzonder moeilijk geworden om een stabiele federale regering op 

de been te brengen en in het zadel te houden. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/08/vlaams-belang-steek-migratiepact-pluim-op-eigen-hoed/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/08/vlaams-belang-steek-migratiepact-pluim-op-eigen-hoed/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/08/vlaams-belang-steek-migratiepact-pluim-op-eigen-hoed/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/08/vlaams-belang-steek-migratiepact-pluim-op-eigen-hoed/
https://www.knack.be/nieuws/belgie/chronologisch-overzicht-hoe-michel-i-de-tanden-stukbijt-op-vn-migratiepact/article-normal-1408611.html
https://www.knack.be/nieuws/belgie/chronologisch-overzicht-hoe-michel-i-de-tanden-stukbijt-op-vn-migratiepact/article-normal-1408611.html
https://www.knack.be/nieuws/belgie/chronologisch-overzicht-hoe-michel-i-de-tanden-stukbijt-op-vn-migratiepact/article-normal-1408611.html
https://www.knack.be/nieuws/belgie/chronologisch-overzicht-hoe-michel-i-de-tanden-stukbijt-op-vn-migratiepact/article-normal-1408611.html
https://www.knack.be/nieuws/belgie/chronologisch-overzicht-hoe-michel-i-de-tanden-stukbijt-op-vn-migratiepact/article-normal-1408611.html
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9  Parl.St. Kamer 20182019, 
Commissie voor de Buitenlandse 
Betrekkingen, nr. CRIV 54 COM 
1006, hoorzitting 4 december 
2018, p. 6.

NVA weigerde de voorgestelde tussenoplossing om een interpretatieve 

nota aan te nemen die zou verduidelijken hoe de tekst van het 

Migratiepact in België zou worden geïnterpreteerd. Aangezien het een 

grondwettelijke gewoonte is dat beslissingen van de regering gemaakt 

worden op basis van consensus (i.e. elke minister moet akkoord gaan met 

een regeringsbeslissing en zich dus neerleggen bij de meerderheid of ont

slag nemen), was business as usual onmogelijk geworden. Inzake de grond

wettelijke gewoonte van beslissing bij consensus argumenteerde Charles 

Michel dat tot het einde van oktober eensgezindheid was binnen de rege

ring, maar dat NVA nadien eenzijdig deze consensus wou verbreken. Op 

4 december 2018 vond een hoorzitting met experten plaats in de 

Kamercommissie Buitenlandse Zaken, waarbij de Belgische onderhande

laar JeanLuc Bodson het volgende meedeelde: ‘Alles wat België wilde, alle 

instructies die ik destijds uit Brussel gekregen heb, zitten in die tekst.’9

Een scherpe, fel gecontesteerde mediacampagne van NVA tegen het pact 

op de dag van die hoorzitting, dreef de spanning op. Eerste Minister 

Michel deelde als reactie mee dat hij naar de VN conferentie in Marrakesh 

zou gaan en een (alternatieve) meerderheid zou zoeken in het parlement. 

Op woensdag 5 december keurde een wisselmeerderheid van regerings

partijen CD&V, Open Vld en MR samen met oppositiepartijen Groen

Ecolo, sp.a en cdH in de Kamercommissie voor de Buitenlandse 

Betrekkingen een resolutie goed waarin de regering werd gevraagd het 

Migratiepact te steunen. NVA stemde tegen de resolutie, maar bleef voor

alsnog lid van de regering. NVA was van oordeel dat indien de Eerste 

Minister het pact ondersteunde in Marrakesh, hij dit niet kon doen 

namens de regering. Tijdens het plenaire debat in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers op 6 december legde Eerste Minister Michel 

vervolgens een relatief vage verklaring af waarin hij meedeelde ‘ten per

soonlijke titel’ naar de VN conferentie te gaan. Regeringspartijen Open 

Vld en CD&V haalden echter scherp uit naar NVA en de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers keurde een nieuwe, nog breder gedragen (107 

stemmen voor, 37 tegen), resolutie goed waarin de regering uitdrukkelijk 

werd gevraagd het Migratiepact niet alleen te steunen, maar ook goed te 

keuren. Staatsrechtelijk, namelijk op basis van artikel 167, §1 van de 

Grondwet, is het duidelijk dat de Koning (i.e. de regering de facto) de lei

ding heeft van de buitenlandse betrekkingen, niet het parlement.

Op 8 december vond vervolgens een speciaal over deze kwestie samenge

roepen Ministerraad plaats. NVA verliet de tafel en NVA voorzitter, Bart 

De Wever, deelde vervolgens mee dat Eerste Minister Michel NVA feite

lijk uit de regering zet indien hij effectief naar Marrakesh gaat. Snel 

daarna deelde Eerste Minister Michel mee dat hij wel naar Marrakesh zou 
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gaan namens de regering en gesteund door het parlement, waardoor 

NVA uiteindelijk niet langer deel kon blijven uitmaken van de regering.

3.  Staatrechtelijke vraagstukken omtrent de 
minderheidsregering

De Koning aanvaardde vervolgens het ontslag van de drie NVA ministers 

en hun staatssecretarissen (die deel uitmaken van de regering maar niet 

van de Ministerraad), waardoor zij dus niet langer deel uitmaakten van de 

regering. Er volgde een herschikking van de regering en een herverdeling 

van hun bevoegdheden, waarbij staatssecretarissen Pieter De Crem 

(CD&V) en Philippe De Backer (Open VLD) werden benoemd tot minister 

om de paritaire samenstelling van de Ministerraad (i.e. evenveel 

Nederlandstalige als Franstalige ministers, de Eerste Minister eventueel 

uitgezonderd) te blijven waarborgen zoals voorgeschreven door artikel 99 

van de Grondwet. Vanaf dat moment telde de regering een oneven aantal 

ministers, waarbij de Eerste Minister werd uitgezonderd van de pariteits

vereiste. Op 9 december 2018 evolueert de regering Michel (ook wel 

Michel I genoemd) dus tot een minderheidsregering (ook wel Michel II 

genoemd) na de regeringscrisis omtrent het Migratiepact. Strikt constitu

tioneel is er evenwel geen sprake van een nieuwe regering, aangezien de 

regering haar ontslag niet collectief heeft aangeboden, maar eerder van 

een grondige herschikking naar een minderheidsregering.

Hoewel de Grondwet nergens bepaalt dat een regering een meerderheid 

moet hebben in het parlement, wordt dit beschouwd als een ongeschreven 

vertrouwensregel en vormt een minderheidsregering bijgevolg een eerder 

uitzonderlijke situatie in de Belgische politieke geschiedenis. Zo leidde 

Leo Tindemans in 1974 enkele maanden een minderheidsregering, net 

als Gaston Eyskens in 1958. Het werken met minderheidsregeringen is tot 

nu toe evenwel nog niet bijzonder succesvol gebleken in België, ook deze 

keer niet. Voor de eerste keer sinds de regering Verhofstadt III in 2008 

telt de regering daarenboven geen staatssecretarissen meer, maar slechts 

13 ministers. Hierdoor is de minderheidsregering Michel II de kleinste 

regering sinds de regering Pierlot IV (19401944), die opereerde vanuit 

Londen tijdens de Duitse bezetting van België.

Verschillende oppositiepartijen, inclusief NVA, stellen vervolgens dat een 

nieuw samengestelde regering een nieuwe regeerverklaring dient af te 

leggen en het vertrouwen dient te vragen in het parlement via een motie 

van vertrouwen, hoewel de minderheidsregering zelf dit betwist. In een 

advies van de juridische diensten van de Kamer van Volksvertegenwoor

digers wordt gesteld dat een vertrouwensstemming een grondwettelijke 

gewoonte is, niet enkel bij een nieuwe regering maar ook bij een 
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10  https://www.vrt.be/vrtnws/
nl/2018/12/11/juridischenota/. 
11  Vande Lanotte e.a. 2015, p. 
824825.
12  Zie Van der Hulst 1996.

wijziging van samenstelling of programma van de regering, evenwel 

zonder enige vorm van juridische afdwingbaarheid.10 In het advies wordt 

verwezen naar 1980, toen FDF (Front Démocratique des Francophones) de 

regering Martens I verliet, en 1991 toen de Volksunie uit de regering 

Martens VII stapte.

In België benoemt en ontslaat de Koning de ministers (artikel 96, eerste 

lid van de Grondwet), die op hun beurt verantwoordelijk zijn tegenover de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers (artikel 101 van de Grondwet). Tot de 

grondwetsherziening van 199293 (SintMichielsakkoord), was het een 

regel van ongeschreven grondwettelijk recht dat een regering ontslag 

moest nemen wanneer het parlement een motie van vertrouwen verwierp, 

een motie van wantrouwen aannam of wanneer de regering bij een 

belangrijke aangelegenheid geen meerderheid vond in het parlement.11 

Vanaf de vierde staatshervorming regelt de Grondwet evenwel uitdrukke

lijk in welke gevallen er een verplichting is voor de regering om haar ont

slag aan te bieden bij de Koning. 

In dit opzicht stipuleert het tweede lid van artikel 96 van de Grondwet dat 

de federale regering haar ontslag moet aanbieden aan de Koning in twee 

gevallen, namelijk wanneer de Kamer van Volksvertegenwoordigers, bij 

volstrekte meerderheid van haar leden (i.e. minimum 76 van de 150 

leden), 1° een motie van wantrouwen aanneemt die een opvolger voor de 

Eerste Minister voor benoeming aan de Koning voordraagt, of 2° een 

opvolger voor de Eerste Minister voor benoeming aan de Koning voor

draagt binnen drie dagen na het verwerpen van een motie van vertrou

wen. Er is dus strikt juridisch enkel een verplichting voor een federale 

regering haar ontslag in te dienen bij de Koning in het geval van de goed

keuring van zogenaamde ‘constructieve moties van wantrouwen’ naar 

Duits model, namelijk het geval waarin een nieuwe Eerste Minister wordt 

voorgedragen, die er vervolgens mee zal worden belast een nieuwe rege

ring te vormen.12 In dit opzicht vinden we een bijzonder interessante, ver

helderende passage in de parlementaire stukken:

‘(…) wanneer de meerderheid in het parlement een andere regering 

kan voorstellen, zij de bestaande regering ten val kan brengen. 

Wanneer zij de regering wel in de minderheid kan stellen door een 

eenvoudige motie van wantrouwen goed te keuren of een eenvoudige 

motie van vertrouwen af te keuren, maar het niet eens kan worden 

over een alternatieve regering, blijft de bestaande regering formeel in 

het zadel en moet die regering vervolgens beoordelen of het vanuit 

haar minderheidspositie en gelet op het geschokt vertrouwen nog 

langer mogelijk is verder te blijven regeren. Zij kan dan eventueel 

alsnog haar ontslag aan de koning aanbieden, aangezien een 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/11/juridische-nota/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/11/juridische-nota/
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14  Parl.St. Kamer 199293, nr. 
729/7, 23.

minderheidsregering inderdaad een hachelijke onderneming is, gelet 

op het aantal gelegenheden waarop ze met het parlement in contact 

komt n.a.v. stemmingen over wetsontwerpen en dergelijke. Het is in 

elk geval ondenkbaar dat een minderheidsregering zou beslissen aan 

te blijven wanneer zij week na week nederlagen lijdt in het parlement 

n.a.v. stemmingen over wetsontwerpen.’13 

Hoewel dit in de praktijk geenszins evident blijkt, heeft de regering in 

vergelijking met voorheen dus een grotere speelruimte bij een gewone 

motie van wantrouwen: ‘de regering die met een motie van wantrouwen 

zonder alternatief wordt geconfronteerd, weet dat zij niet verplicht is ont

slag te nemen’.14 Behalve in het geval van een constructieve motie van 

wantrouwen, is er strikt juridisch dus geen verplichting om ontslag te 

nemen voor een regering na verlies van vertrouwen. Evenmin is er bij een 

gewone motie van wantrouwen een verplichting tot ontbinding van de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers of organisatie van nieuwe verkiezin

gen. Als sluitstuk van bovenstaande regeling van checks and balances 

werkt artikel 46 van de Grondwet het recht van de Koning uit om de 

Kamer te ontbinden, waarna nieuwe verkiezingen volgen. De Koning kan 

de Kamer van Volksvertegenwoordigers (enkel) ontbinden wanneer de 

Kamer, bij volstrekte meerderheid van haar leden, 1° een motie van ver

trouwen in de federale regering verwerpt en niet binnen een termijn van 

drie dagen, te rekenen van de dag van de verwerping van de motie, een 

opvolger voor de Eerste Minister voor benoeming aan de Koning voor

draagt, of 2° een motie van wantrouwen tegen de federale regering aan

neemt en niet tegelijk een opvolger voor de Eerste Minister voor benoe

ming aan de Koning voordraagt.

Tenslotte – voor de volledigheid – kan de Koning de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers ontbinden indien de federale regering collectief 

haar ontslag indient (wat ze ten allen tijde kan doen) en mits instemming 

tot ontbinding door de leden van de Kamer bij volstrekte meerderheid. 

Een ontbindingsbesluit bevat de (vervroegde) oproeping van de kiezers 

binnen veertig dagen en bijeenroeping van de Kamer binnen twee maan

den. Een vierde situatie waarin overgegaan wordt tot ontbinding van de 

Kamer, die de gebruikelijke manier van ontbinding is geworden, bestaat 

uit de goedkeuring van een lijst van grondwetsartikelen die voor herzie

ning vatbaar worden verklaard door de wetgevende macht (i.e. Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, Senaat en de Koning) op grond van de grond

wetsherzieningsprocedure in artikel 195 van de Grondwet. Ten overvloede 

wijs ik nog graag op de ‘minicrisis’, namelijk de situatie dat de regering 

haar ontslag aanbiedt aan de Koning louter met het oogmerk een interpel

latie te vermijden die de afwezigheid van eensgezindheid in de regering 
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zou blootleggen.15 De Koning houdt vervolgens het ingediende ontslag in 

beraad, zodat in de tussentijd naar een oplossing kan worden gezocht. De 

Koning weigert hierna het ontslag van de regering wanneer een oplossing 

wordt bereikt.

Inzake het houden van een regeerverklaring, schrijft de Grondwet op zich 

geen zogenaamd investituurdebat voor, namelijk een bespreking door de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers van het regeerakkoord en de rege

ringsverklaring. Strikt juridisch zou men dus kunnen stellen dat minis

ters onmiddellijk volle bevoegdheden hebben vanaf hun benoeming door 

de Koning. Op basis van een grondwettelijke gewoonte stelt een nieuwe 

regering evenwel een regeringsverklaring voor in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, waarna – in tegenstelling tot in Nederland – 

een vertrouwensstemming op basis van een motie van vertrouwen volgt. 

Er wordt aangenomen dat een regering zich terughoudend dient op te 

stellen tot zij het vertrouwen van de Kamer heeft verkregen.16

Grondwettelijke gewoonten zijn soms voor verschillende interpretaties 

vatbaar en in elk geval niet juridisch afdwingbaar. In de praktijk ontvouwt 

zich bij tegengestelde meningen inzake grondwettelijke gewoonten dan 

ook meestal een debat dat wordt gevoerd in de media om de publieke 

opinie te overtuigen een bepaald optreden of stilzitten te rechtvaardigen, 

zoals in dit geval bijvoorbeeld inzake het al dan niet houden van een 

regeerverklaring en vertrouwensstemming na een gewijzigde samenstel

ling van de regering.

De winst van Vlaams Belang bij de gemeente en provincieraadsverkie

zingen van oktober 2018 heeft geleid tot een toegenomen aandacht voor 

het thema migratie. Dat laatste resulteerde in bovenvermelde herschik

king van de federale regering tot een minderheidsregering van bijzonder 

korte duur zonder NVA. De ‘verrechtsing’ heeft zich in Vlaanderen 

opnieuw vertaald in de meest recente verkiezingsresultaten van mei 2019, 

wat de vorming van een federale regering met de grootste Waalse partij, 

de linkse partij PS in de praktijk quasi onmogelijk lijkt te maken. Het 

federale bipolaire systeem lijkt op zijn grenzen aan te botsen.

4.  Naar een nieuwe ronde ‘wereldkampioenschap 
regeringsformatie’?

Op 26 mei 2019 vonden samenvallende Europese, deelstatelijke en fede

rale verkiezingen plaats. Ondanks het zogenaamde ‘cordon sanitaire’ rond 

Vlaams Belang (i.e. de politieke afspraak geen bestuursakkoorden af te 

sluiten of geen politieke afspraken te maken met het Vlaams Blok, een 

voor racisme veroordeelde partij17 die verder werd gezet als Vlaams 
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Belang), werd de partij voor de eerste keer uitgenodigd bij de Koning en 

werd ze uitgenodigd door NVA voor gesprekken over de vorming van een 

Vlaamse regering. Voor het Vlaams parlement haalde Vlaams Belang 

immers 18,5%. Met 24,8% is NVA daarnaast in de praktijk quasi onmis

baar om een Vlaamse meerderheid op de been te brengen. Zij heeft dan 

ook op 2 oktober 2019 de Vlaamse regering Jambon I gevormd met CD&V 

en Open VLD. Sinds 13 september 2019 heeft de grootste partij langs 

Waalse zijde, de PS, de Waalse regering Di Rupo III gevormd met MR en 

de groenen van Ecolo. Op federaal vlak heeft de Koning Didier Reynders 

(MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) net na de verkiezingen aangesteld 

als informateurs die in opdracht van de Koning verkennende gesprekken 

voeren met het oog op de vorming van een regeringscoalitie. Na meer dan 

130 dagen hebben de informateurs op 8 oktober 2019 de stok doorgegeven 

aan Geert Bourgeois (NVA) en Rudy Demotte (PS) voor een ‘preformatie’ 

opdracht.

De twee meest realistische pistes zijn de volgende. De eerste piste is dat 

NVA en de PS zich alsnog engageren om federale onderhandelingen op 

te starten, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de sociaalecono

mische eisen van de PS en de constitutionele eisen van NVA inzake de 

evolutie naar confederalisme. Toen deze twee partijen dit – tevergeefs – 

hebben geprobeerd in 20102011, duurden de onderhandelingen over de 

staatshervorming en de vorming van de federale regering uiteindelijk 541 

dagen, waarbij de NVA op het eind van de rit uit de boot is gevallen. 

NVA koppelt de net na de verkiezingen van 26 mei 2019 als voorwaarde 

aan federale regeringsonderhandelingen het doorvoeren van ‘confedera

lisme’ (zie paragraaf 5). De komende maanden worden dus interessant, 

ook op staatsrechtelijk vlak. De tweede piste zijn nieuwe federale verkie

zingen waarbij het confederalisme en het voortbestaan van België onge

twijfeld hoog op de agenda zullen komen te staan. Deze piste zal hoogst

waarschijnlijk nog niet al te snel bewandeld worden, gelet op de tot op 

heden nog steeds duurzame Belgische politieke overlegcultuur.

5.  Blik op de toekomst: evolutie of revolutie?

In toenemende mate ontstaat het besef dat het huidige Belgische bipolaire 

model met Nederlandstaligen versus Franstaligen tegen zijn limieten 

aanloopt en dat een zevende staatshervorming vroeg of laat in de sterren 

geschreven staat. De meeste federale landen kennen centripetaal federa

lisme, namelijk het samengaan van verschillende, onafhankelijke entitei

ten in een nieuwe federale staat (bv. Duitsland, Zwitserland en de 

Verenigde Staten). De evolutie van België wordt evenwel gekenmerkt door 
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centrifugaal federalisme, namelijk een proces van devolutie waarbij in 

toenemende mate bevoegdheden worden overgedragen van het federale 

naar het gedefederaliseerde niveau. In combinatie met het bipolaire 

karakter van het Belgisch federalisme, is België in een praktisch moeilijk 

om te buigen evolutie beland van staatshervormingen die er voornamelijk 

op gericht zijn om meer bevoegdheden over te dragen naar de gemeen

schappen en gewesten. Het Belgische institutionele labyrint met zijn 

deelstaten wordt ondertussen met elke staatshervorming complexer.

De federale sokkel wordt daarnaast door deze evolutie stapsgewijs kleiner, 

terwijl de financiële draagkracht van het federale niveau onder druk komt 

te staan, gelet op de hoge staatsschuld en toenemende federale uitgaven 

in de sociale zekerheid. Geleidelijk aan evolueert België dus naar een 

zogenaamde ‘Copernicaanse omwenteling’, waarbij het federale niveau 

verder afgeslankt wordt en het merendeel van de bevoegdheden bij het 

deelstatelijke niveau zou komen te liggen. De financiële druk op het fede

rale niveau in combinatie met een coalitievorming op federaal vlak die 

steeds moelijker lijkt te worden, leiden tot de onvermijdelijke conclusie 

dat een nieuwe hervorming noodzakelijk is. In toenemende mate wordt 

de laatste jaren en maanden dan ook gesproken over een evolutie naar 

‘confederalisme’. 

Staatsrechtelijk betekent confederalisme dat onafhankelijke staten een 

confederatie vormen en op basis van een internationaal verdrag de aange

legenheden aanduiden die ze samen willen regelen. In de huidige 

Belgische politieke context wordt de term evenwel gebruikt voor een 

verder doorgedreven vorm van federalisering, waarbij het zwaartepunt 

van de bevoegdheden bij de deelstaten komt te liggen, en vaak tevens voor 

de dynamiek waarbij eerst deelstatelijke meerderheden worden gevormd 

die zich vervolgens op het federale onderhandelingstoneel aanbieden. Met 

het besef dat de momenteel twee grootste (rechtse) Vlaamse partijen, 

NVA en Vlaams Belang, die als einddoel de ontmanteling van het 

Belgische federale huis en uiteindelijk Vlaamse onafhankelijkheid 

hebben, samen 43,3% van de stemmen hebben gehaald, is het duidelijk 

dat het Belgische overlegmodel voor een belangrijk moment staat. Gelet 

op het wereldrecord regeringsvormen in 20102011, de recente val van de 

federale (minderheids)regering eind 2018 omwille van het Migratiepact 

en de wederom aartsmoeilijke opdracht een federale regering op de been 

te brengen na de verkiezingen van mei 2019, kunnen we stellen dat er 

sprake is van een systeemcrisis van het Belgische federale model. Bij ver

dere polarisering en mogelijke nieuwe verkiezingen zal het ‘confedera

lisme’, in zijn momenteel gangbare betekenis in België (verdere federali

sering) of in zijn correcte staatsrechtelijke betekenis (onafhankelijkheid 

van de deelstaten waarna in een verdrag wordt geregeld wat ze nog samen 
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willen doen), onvermijdelijk hoog op de agenda komen te staan. Op dat 

moment zouden de kiezers en hun vertegenwoordigers ongetwijfeld voor 

een cruciale keuze komen te staan: een moment van evolutie of revolutie.
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