
1970: De eerste staatshervorming

Politieke
context

CVP onder Gaston Eyskens met
steun liberale oppositie.

Aanleiding Communautaire mobilisatie vd. jaren 1960 leidt na de vastlegging vd.
taalgrens tot een GW-herziening.

3 katalysatoren:
- Koningskwestie 1950
- Staking tegen de eenheidswet 1960-61
- Leuven Vlaams 1968

+ Door schoolpact is levensbeschouwelijk nu ondergeschikt aan
communautaire tegenstellingen.

Doel Antwoord bieden op Vlaamse eis naar culturele autonomie en Waalse
eis op bescherming tegen minorisatie.

Gevolgen - Constitutionele verankering 4 taalgebieden
- Cultuurgemeenschappen en gewesten
- Bijzondere mdh.wetten + alarmbelprocedure
- Pariteit in de ministerraad
- Ontstaan Arbitragehof



Egmontpact 1978 (mislukt)

Politieke
context

Toppunt van particratie: Voordat
eigenlijke regeringsformatie van
start gaat onderhandelen
voorzitters 6 partijen olv.
formateur Tindemans in
Egmontpaleis.

Doel Definitieve gewestvorming regelen om explosief communautair dossier
uit een impasse te halen.

Maar… Mislukt door kritiek Vlaamse beweging inschrijvingsrecht Brusselse
rand- en faciliteitsgemeenten en grondwettelijke bezwaren RvS

Gevolgen - Ontslag regering Tindemans
- Polarisering parlement en publieke opinie
- Deel Volksunie scheurt zich af en vormt Vlaams Blok
- Scherpe tegenstellingen Tindemans-Martens
- BSP valt uiteen in SP en PS

1980: De tweede staatshervorming
= Bijzondere wet der hervorming instellingen

Politieke
context

Wilfried Martens premier voor
CVP.

Gevolgen - Cultuurgemeenschappen → gemeenschappen met bijkomende
persoonsgebonden aangelegenheden

- Brussels probleem in de koelkast
- Assymetrische ontwikkeling Vl.-Wal. (2-ledig tov. 3-ledig

federalisme)



1988-1989: De derde staatshervorming
= hervorming instellingen 2

Politieke
context

Coalitie door formateur Dehaene na
tot dan toe langste regeringscrisis.
5-voudige coalitie olv. Martens.

Economische problemen:
- 2 oliecrisissen
- Werkloosheid
- Financiën ontspoord
- Wafelijzerpolitiek

Aanleiding Politieke problemen:
- Statuut Brussels kan niet eindeloos uitgesteld worden
- Druk om onderwijs over te hevelen aan gemeenschappen.
- Probleem Voeren met Franstalige burgemeester.

Doel 2 regeringsdoelstellingen:
- Economisch herstel
- Definitieve stap zetten in staatshervorming

hervorming in 3
fasen

Fase 1:
- Onderwijswaarborgen vh. Schoolpact worden in GW

opgenomen en zijn afdwingbaar in Arbitragehof.
- Economisch beleid grotendeels naar gewesten

- Onderwijs
- Openbare werken

Fase 2:
- Arbitragehof mag toetsen aan bepaalde artikelen vd. GW.
- Compromis dat Brussel erkent als Hoofdstedelijk Gewest,

beperkt tot 19 gemeenten met ordonnanties.

Fase 3:
- Verregaande federalisatie door remmende krachten bemoeilijkt.

- Boudewijn staat weigerachtig tov. federalisering deel vh.
buitenlands beleid.

- Remmende krachten in CVP en PSC.

Gevolgen - Keerpunt doordat gemeenschappen overgehevelde
onderwijskost onmogelijk kunnen dragen zonder aanzienlijke
bijkomende middelen.
→  Bijzondere financieringswet regelt dotaties gew/gem.
volgens verdeelsleutel.



1993: De vierde staatshervorming (Sint-Michielsakkoord)
= De politieke staatshervorming

Politieke
context

Noodkabinet olv. Dehaene na Zwarte
Zondag in 1991.

Doel Fase 3 3e staatshervorming afwerken en blokkering instellingen vermijden.

Gevolgen - Rechtstreekse verkiezing deelstaatparlementen.
- Hervorming tweekamerstelsel
- Totstandkoming legislatuurparlementen gewesten en gem.
- Splitsing Brabant in Vlaams en Waals Br.
- Gem/gew. hebben verdragsbevoegdheid
- België wordt een federale staat



2001: De vijfde staatshervorming (Lambermontakkoord)

Politieke
context

Franse gemeenschap is in geldnood.

Opm: Enige staatshervorming zonder
GW-wijziging (bijzondere wetten)

Aanleiding Herfinanciering gemeenschappen

Gevolgen - Bijkomende bevoegdheidsoverdracht:
- Gewesten bevoegd voor organieke wetgeving inzake

ondergeschikte besturen.
- Werking Brusselse instellingen gewijzigd.
- Consumptiefederalisme waarbij deelstaten zonder veel

verplichtingen geld kunnen uitgeven, lasten in fed. begroting.
- Dotatiesysteem moedigt Wallonië te weinig aan om eco. groei te

realiseren.

2011-2012: De zesde staatshervorming (Vlinderakkoord)

Politieke
context

Akkoord met 8 partijen olv. Elio Di
Rupo

Gevolgen - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde:
Franstaligen in faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand zullen
kunnen kiezen of ze op een Vlaams-Brabantse of Brusselse lijst
stemmen.

- Herziening financieringswet met uitbreiding fiscale autonomie
deelstaten.

- Overdracht nieuwe bevoegdheden:
- Arbeidsmarktbeleid
- Gezondheidszorg
- Kinderbijslag
- …

https://nl.wikipedia.org/wiki/Faciliteitengemeente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Rand



