‘Belgische
grondwet is
vodje papier’
Hendrik Vuye en Veerle Wouters beschrijven
scenario om Vlaamse onafhankelijkheid uit te roepen
JER OEN VAN HOR ENBEEK

Als de Vlaamse partijen het echt willen,
dan kan het. In een nieuw boek beschrijven
de gewezen N-VA’ers Hendrik Vuye en
Veerle Wouters hoe het Vlaams Parlement
zelf de onafhankelijkheid kan uitroepen.
Bye Bye Belgium is ondertussen tien jaar oud. In
december 2006 zond de RTBF een nepnieuwsbericht uit, waarin gemeld werd dat het Vlaams
Parlement eenzijdig de onafhankelijkheid had uitgeroepen. De koning was naar het buitenland
gevlucht, de taalgrens werd bewaakt door de politie en het leger. Veel kijkers trapten erin.
Als het van Hendrik Vuye en Veerle Wouters
afhangt, mag Bye Bye Belgium werkelijkheid worden. Dat schrijven de twee onafhankelijke ‘VKamerleden’ in hun nieuwe boek Sleutels tot ontgrendeling, uitdagingen aan de Vlaamse
meerderheid, dat vandaag wordt voorgesteld.
“Het verdriet van België is dat we een tweesporenbeleid volgen”, schrijven Vuye en Wouters. “We
hebben bevoegdheden overgedragen aan de deelstaten, maar tegelijk zijn in de grondwet allerlei
grendels ingevoerd om het voortbestaan van het
land te garanderen. Zo is het slechtste aller modellen ontstaan: een vergrendelde staat.”

Struikelblokken
Een manier om die open te krijgen, is met de
power. Want politieke nood breekt grondwet, volgens Vuye en Wouters. Wie ervoor pleit de grondwet met alle taalevenwichten, alarmbellen en
belangenconﬂicten links te laten liggen, is geen
ordinaire putschist, klinkt het.
“Men doet graag alsof dit dan staatsgevaarlijk
is. De werkelijkheid is anders. In België heeft men
de grondwet al vaak genegeerd.” Drie van de meest
ingrijpende politieke veranderingen zijn gebeurd

na een zware miskenning van de grondwet: de
invoering van het algemeen stemrecht in 1919, de
toetreding tot een reeks internationale organisaties in de jaren 50 en de eerste stappen richting
federalisme in de jaren 70. “In die zin is de grondwet een vodje papier” - een verwijzing naar de
beroemde uitspraak van toenmalig premier Leo
Tindemans in de Kamer in 1978.
De ingewikkelde procedures voor een grondwetsherziening moeten niet altijd gevolgd worden. Een meerderheid in het parlement kan beslissen een nieuwe grondwet uit te vaardigen. Dus
ook in het Vlaams Parlement.
“Alleen in België hebben we ons laten wijsmaken dat de grondwet een heilige koe is.” Als het

‘Ons doel is de opties op te
lijsten en het debat te openen’
HENDRIK VUYE
ONAFHANKELIJK KAMERLID

Vlaams Parlement een meerderheid kan verzamelen rond onafhankelijkheid, kan ze die uitroepen. Zonder referendum of wat dan ook.
Of dat scenario realistisch is? Vuye is een professor grondwettelijke recht, hij kent iets van de
materie. Maar er blijven een aantal struikelblokken, moet hij toegeven. Zo zullen bij een eenzijdige
onafhankelijkheidsverklaring onderhandelingen
nodig zijn met de Franstaligen. Over de staatsschuld, over Brussel. Zijn we dan niet terug bij af?
“Ons doel is de opties op te lijsten en het debat te
openen”, reageert Vuye via de telefoon.

Vlaams Belang
Uiteraard zit aan het boek ook een politiek-strategische kant. Vuye en Wouters duwen bewust
waar het pijn doet bij N-VA. Hun voormalige partij
ruilde federale regeringsdeelname in voor vijf jaar
communautaire stilstand. Zelf stapten ze dit
najaar op na een ruzie over de strategie van de

partij. De twee parlementsleden eisten dat de NVA in 2019 met een straf communautair programma naar de kiezer zou trekken. Dat werd hen
niet in dank afgenomen.
Met de uitdagende stelling dat Vlaanderen in
theorie morgen zijn onafhankelijkheid kan uitroepen, brengen de twee parlementsleden de NVA in verlegenheid bij haar Vlaamse achterban
en bij een groep anciens die al langer mort. Maar
Vuye en Wouters ontkennen dat het een wraakoefening is. “Dit is een boek gericht aan alle
Vlaamse partijen.”
Opvallend ook: het idee dat Vlaanderen eenzijdig zijn onafhankelijkheid kan uitroepen, sluit
aan bij het standpunt dat het Vlaams Belang al
jaren verkondigt. Toeval, of zit er meer achter? Er
circuleren geruchten dat Vuye en Wouters een
overstap naar het Vlaams Belang overwegen. “We
zijn onze toekomst nog aan het evalueren”, klinkt
het voorzichtig.

► Hendrik
Vuye en
Veerle Wouters vormen
sinds de
breuk met de
N-VA een
tweemansfractie in de
Kamer.
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