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KARTEL “BELG-UNIE” 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN CDF, B.U.B. EN BAB  

I. INLEIDING 

België is een troef en de grote meerderheid van de Belgen wil samenleven. De weg van het «Belgisch 

compromis» is door de feiten achterhaald, heeft zijn limieten bereikt, en moet plaats maken voor een nieuwe 

en gedurfde visie op België.   

De B.U.B. (Belgische Unie-Union Belge), de BAB (Belgische Alliantie - Alliance Belge) en CDF (Christen Democraten 

Federaal – Chrétiens Démocrates Fédéraux) hebben derhalve beslist om bij de volgende verkiezingen hun krachten 

te bundelen op een gemeenschappelijke lijst die de eenheid van België verdedigt en die openstaat voor elke 

andere pro-Belgische formatie onder de naam BELG-UNIE.   

De opsplitsing van België en de Belgen op taalbasis is volkomen zinloos. Talen en culturen zijn een rijkdom, geen 

hinderpaal.  

De communautaire spanningen zijn tijdverlies in het licht van de grote uitdagingen die ons te wachten staan op 

het vlak van energie, milieu, immigratie, economie, strijd tegen de werkloosheid, vergrijzing…  

De problemen die voortvloeien uit de communautarisering of uit de regionalisering zijn overbodig en schadelijk. 

Het is des te interessanter voor iedereen om samen een toekomst op te bouwen.   

 II. PROBLEMEN 

1) Het taalgebruik 

De kennis en het gebruik van de landstalen laten te wensen over. Op het politieke niveau leidt dat tot 

misverstanden en nationalistische spanningen die de Belgische samenleving verlammen.   

2) Institutionele organisatie 

De vele instellingen van het huidige België zijn te duur voor een klein land en zijn bovendien ingewikkeld en 

inefficiënt. De vermenigvuldiging van wetten, decreten, omzendbrieven en andere regels die daaruit voortvloeien, 

zorgt voor een lawine van bijna onoverkomelijke bevoegdheids- en belangenconflicten. Het grote aantal 

verkiezingen heeft als gevolg dat we in een bijna ononderbroken verkiezingscampagne verkeren. Tijdens deze 

campagnes is het serene klimaat binnen de politieke wereld volledig weg en worden beslissingen genomen die 

enkel belangen op korte termijn dienen.  

3) Taalapartheid en bipolariteit 

De taalapartheid beheerst de Belgische politiek en heeft als pervers effect dat de burgers tegen elkaar opgezet 

worden. Deze verdeeldheid komt tot uiting in de op taalbasis gesplitste politieke partijen en in een institutioneel 

systeem dat onbestuurbaar is geworden.  Het gevolg daarvan is een België dat de facto in twee antagonistische 

politieke taalentiteiten verdeeld is.  

4) Koninklijke functie 

De wil van sommige partijen om de grondwettelijke machten van de Koning om te zetten in een zuiver 

protocollaire rol bedreigt de stabiliteit van het land. 

5) Senaat en volksraadpleging 

De pogingen om de Senaat op te heffen of zijn bevoegdheden uit te hollen alsook om de Grondwet regelmatig op 

diepgaande wijze te herzien zonder daarbij de bevolking te raadplegen zijn een aanfluiting van de democratie.  

 III. OPLOSSINGEN            

1) Tweetaligheid 

Allereerst stelt BELG-UNIE voor om de kennis van de twee grote landstalen op school, in de media en door elk 

ander aangewezen middel te bevorderen. De tweetaligheid van de burgers moet als recht in de Grondwet 

ingeschreven worden en een plicht zijn voor de overheid.  
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2) Uniefederalisme 

BELG-UNIE kant zich tegen elke nieuwe splitsing van federale bevoegdheden en wenst de herfederalisering van 

een maximaal aantal communautaire en regionale bevoegdheden waar die een meerwaarde bieden voor België, 

zoals sport, toerisme, ruimtelijke ordening, milieu, economie, internationale betrekkingen en buitenlandse handel. 

BELG-UNIE pleit voor een algemene normenhiërarchie, waarbij het federale niveau voorrang heeft op de 

deelgebieden.   

BELG-UNIE stelt de oprichting van één nationale kieskring voor, waarin een deel van de Volksvertegenwoordigers 

en de Senatoren verkozen wordt. BELG-UNIE stelt ook voor om de verkiezingen zoveel mogelijk te hergroeperen.  

3) Gewesten en provincies 

De meerpoligheid van administratieve entiteiten die niet op taalgrenzen gebaseerd zijn vermindert het risico op 

nationalistische conflicten. Daarom stelt BELG-UNIE de volgende optie voor: 

A) ofwel de hereniging van Brabant dat een tweetalig provinciegewest wordt, dat cultureel rijk, sociaal, 

solidair en economisch welvarend is. Dit zou toelaten om drie evenwaardige gewesten te creëren: het Vlaams 

gewest, het Waals gewest en het Brabants gewest, terwijl de provincies behouden worden.  

B) ofwel de creatie van een nieuw unitair en meertalig België met één regering en één parlement op de basis 

van de negen historische provincies en zonder gewesten.  

4) Koninklijke Macht 

BELG-UNIE zal altijd het Belgisch model van de constitutionele en representatieve monarchie, met de 

grondwettelijke prerogatieven waarover de Koning vandaag beschikt, verdedigen. Deze instelling is van algemeen 

belang op wetgevend vlak (door de koninklijke bekrachtiging van wetten) evenals op uitvoerend niveau omdat de 

monarchie een bron van soelaas is tijdens politieke spanningen en crisisperiodes.  

5)  Senaat en volksraadpleging 

Tenslotte verdedigt BELG-UNIE het behoud van de Senaat als 2de Kamer van de wetgevende macht gekozen bij 

evenredige vertegenwoordiging als waarborg voor een meer rechtvaardige democratie en als tegengewicht voor de 

macht van de politieke partijen. Overigens stelt BELG-UNIE voor om volksraadplegingen te organiseren voor alle 

grote institutionele kwesties. BELG-UNIE verzet zich ook tegen elke versoepeling van de regels aangaande de 

grondwetsherziening. 

 BESLUIT 

Het kartel BELG-UNIE wil de communautaire vrede bevorderen en bevestigt zijn gehechtheid aan een verenigd 

en solidair België, dat opnieuw vrolijk, ondernemend, open en tolerant is en zich ten dienste van het welzijn 

van alle Belgen stelt.  

Brussel, 21 juni 2011 (oorspronkelijke verklaring van 5 mei 2010)  

Site van het kartel BELG-UNIE : www.belg-unie.be  

Deze verklaring vormt de gemeenschappelijke basis van de institutionele programma’s van de betrokken partijen. Om 

de volledige programma’s te lezen kan men de volgende sites raadplegen:  

Site van de B.U.B. (Belgische Unie-Union belge) : www.belgischeunie.be  

Site van CDF (Chrétiens Démocrates Fédéraux - Christen Democraten Federaal) : www.cdf-info.be  

Site van de BAB (Belgische Alliantie - Alliance Belge): www.belgischealliantie-alliancebelge.be 
 
 

 


