
Vlaams nationaal 
Beheer : Voldersstraat 7 1 , Brussel 1. Tel. 12.51.60 per 
1711.39, Wij Vlaams-nationaal, Brussel 1. Redaktie : Syl-
vain Dupuislaan 110, Brussel 7. Tel. 23.11.98. Losse num
mers : 8 f. - VOLKSUNIE - Weekblad - Verkrijgbaar bij alle 
dagbladverkopers. — 16de jaargang — nr 29 — 18 juli 
1970 

EN 
NU DOORIETTEN 
FEDERALISME 

De voor Vlaanderen fatale grondwetsherziening is mislukt, 
maar daarmee is het probleem van de staatshervorming in België 
niet van de baan. Integendeel : het is akuter dan ooit gesteld 

Daar waar de traditionele partijen zich in konservatieve geest 
en in lengte van jaren steeds verzet hebben tegen de staatsher
vorming — nog onmiddellijk vóór de parlementsverkiezingen van 
1968 hebben zij zich verzet tegen de uitbreiding van de grondwets
herziening en deze binnen enge perken willen houden — hebben 
zij tenslotte tooh moeten aanvaarden dat de unitaire staatsstruk-
tuur voorbijgestreefd is. Voor de Volksunie betekent deze be
kentenis een grote overwinning. 

Een overwinning inderdaad, ook al zijn we de jongste twee 
jaar getuige geweest van pogingen die in het werk werden gesteld 
om aan de vlaamse meerderheid een grondwetsherziening op te 
dringen die onaanvaardbaar is. Er kwam in het zogenaamde plan 
Eyskens een vizie op de toekomstige staatsstruktuur aan bod, 
die we met alle kracht bestreden hebben als nefast voor Vlaan
deren. Deze vizie kwam hierop neer dat, met behoud van de uni
taire staat, aan de Vlamingen hun meerderheidspozitie ontnomen 
wordt en het pariteitsbeginsel opgedrongen. 

Gelukkig zijn wij in staat geweest om deze bedreiging altans 
voorlopig — en wellicht ook definitief — te weren : door de hou
ding van de Volksunie werd het de regering en de vlaamse kleur-
politiekers onmogelijk gemaakt, de vlaamse meerderheid te ver
kwanselen in ruil voor vage tdezeggirigeii op termijn en schijn
oplossingen. 

Jarenlang hebben we kampanje gevoerd onder het motto « geen 
grendels ». Toen het er naar uit begon te zien dat deze bemoeiin
gen vruchteloos zouden blijven en dat de grendels er toch zouden 
komen, heeft deVolksunie het tij op het allerlaatste ogenblik nog 
kunnen keren door — trouw aan de lijn die ze had uitgestippeld 
- - haar parlementaire taktiek volledig af te stemmen op het doel : 
liever geen dan een slechte grondwetsherziening.' ' ' : 

Er is echter niet alleen deze parlementaire taktiek geweest. In 
de weken die daaraan voorafgingen had de Volksunie in het par
lement zelve al het mogelijke gedaan om op pozitieve wijze bij 
te dragen tot een grondwetsherziening, die voor Vlaanderen goed 
en voor heel het land heilzaam zou moeten zijn. Op het hoogte
punt van de parlementaire debatten werd door de Volksunie een 
tekst uitgegeven, die terzake uitzonderlijk belangrijk is : het 
« federalistisch voorstel van de Volksunie ». 

In deze tekst werd zeer konkreet uiteengezet, hoe de Volksunie 
de hervorming van de staat ziet en langs welke wegen ze deze 
hervorming verwezenlijkbaar acht. We menen er goed aan te 
doen, dit nummer van « Wij » — dat een vakantienummer is — 
volkomen m het teken te stellen van het federalistisch alternatief. 
Daarom ook brengen wij op de volgende bladzijden de integrale 
tekst van het « voorstel », in de overtuiging dat het bepalend 
zal zijn voor de toekomstige evolutie in dit land. 

Het mag niet volstaan dat we een slechte grondwetsherziening 
onmogelijk hebben gemaakt ; onze uiteindelijke taak is het, met 
een goede grondwetsherziening de toekomst en de welvaart van 
ons volk veilig te stellen. 
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NIEUW TOTAAL NIEUW 
A.B.K. bouwf voor IEDEREEN 

Slechts 
F 525.000,-

bouwprijs 

BESTUDEERD... 
makkelijk aanpasbaar, voordeliger en snel realiseerbaar... dus 
geen PREFAB. Steunend op hedendaagse principes en traditione
le materialen... slechts die, die bewezen hebben duurzaam en 
van blijvende kwaliteit te z i jn, worden aangewend. 

Slechts 
F 545.000,-

bouwprijs 

WERKELIJK «AF » GEWERKT... 
door echte artisten In hun vak... marmer, tapispleïn, aluminium 
ramen en deuren, geïnstalleerde keuken en badkamer, open haard 
enz... enz.. . zelfs schildering der buitenmuren. Geen onderhoud 
want PVC wordt gebruikt waar het verantwoord is. Geen kunst
werken maar konfortabele, gezellige en voordelige woningen. 
Realiseerbaar op onze of uw grond, mits slechts 15% aan kon
tanten. 
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Slechts 
F 595.000,-

bouwprijs 
EERST VRAGEN... DAN KOPEN... 
Raadpleeg nog vandaag één onzer Informatiecentra... Bezoek on
ze realisaties : villa's, eensgezinswoningen, buitenverblijf, appar
tementsgebouw, fabriek... voor leder van deze bouwdisciplines 
staat een staf van gespecialiseerde medewerkers voor U klaar, om 
U met raad en daad bij te staan, bij de keuze van een geschikte 
grond, het aspekt en de nuttige Indeling van de woning, alsook 
bij de financiering van dit alles wordt U deskundig een leiddraad 
gegeven. 

Stuur daarom vandaag nog deze bon op en morgen zal U 
verbaasd opkijken naar de voordelen en mogelijkheden 
die wij U bieden. 

600 arbeiders 
1001 mogelijkheden 

BON 

NAAM : 

ADRES : 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden. 
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 
aanbieding fe doen voor 't bouwen van rijwoning, villabouw 
of half open bebouwing In volgende gemeenten •: 

— Houdt U mi} ter beschikking van één uwer afgevaardigden 
of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecentrum te 

op te u. 

Handtekening 

Wat U niet alleen aankunt kan «KUNNEN » voor U klaarkrijgen. 

« KUNNEN » een wilskrachtige naam voor een groots bedrijf. 
ANTWERPEN 

Meir 18 
Tel. (03)31.78.20 

GENT 
Onderbergen 43 

Tel. (09)25.19.23 

GENK 
Winterslagstraat 22 

Tel. (011)544.42 

LEUVEN 
Brusselsestraat 33 
Tel (016)337.35 



FEDERALISTISCH VOORSTEL 
VAN DE VOLKSUNIE 

De federale staat is geen uitvinding van ons. Er 
bestaan in de wereld talrijke federale staten. Er 
bestaat een uitgebreide literatuur over het federa
lisme en over de federale staten. 

In de juridische werken ondersdieidt men twee 
tipen van federale staten : de bondstaat en de sta
tenbond. De statenbond is een federatie van twee 
of meer staten, die een gedeelte van hun soeverei
niteit afstaan aan de federatie. Europa is aldus op 
weg om een statenbond te worden. In een bondstaat 
is de eenheid groter : het is een staat die een deel 
van zijn soevereiniteit afstaat of overlaat aan de 
deelstaten. 

Wij willen geen juridische diskussie openen, 
doch eenvoudig en bondig uiteenzetten hoe wij de 
bestaande belgisdhe staat willen hervormen van 
een unitaire tot een federale staat. 

Wat wij beogen is een praktische oplossing, zon
der formalisme of juridische beschouwingen. Hoofd-
zaak is te weten wat men wil ; de juridische tek
sten komen daarna. 

de 
wetgevende macht 

Het is zonder meer duidelijk dat in een federale 
staat, zoals trouwens in ieder stelsel van reële auto
nomie, een eigen wetgevende macht voor de ge
meenschappen noodzakelijk is. 

Om verwarring te voorkomen moet steeds het 
ondersoheid tussen de wetgevende en de uitvoeren
de madht in het oog gehouden worden. 

Wat de wetgevende macht betreft, stelt zidh het 
probleem van de organen en het probleem van de 
verdeling der beivoegdheden. 

Wij zijn de mening toegedaan dat het niet eens 
nodig is, nieuwe instellingen in het leven te roepen. 
Het is best mogelijk, de taalgroepen in Kamer en 
Senaat te laten fungeren als organen van de Vlaam
se, respektievelijk van de waalse regionale wetge
vende madht. Dit is een eenvoudige oplossing, waar-
door geen drie parlementen, geen nieuwe manda
tarissen, geen bijkomende uitgaven nodig zijn. 

Wij zijn gekant tegen het oprichten van nieuwe 
raden of instellingen die ieder een stuk wetgevende 
macht zouden bekomen : kultuurraden, ekonomi-
sche raden, sociale raden. Dit moet leiden tot 
bevoegdheidskonflikten en moeilijkheden. In een 

goed geordende staat of deelstaat moet de wetge
vende macht één zijn. Er moet een eenheid van 
konceptie, een eenheid van politiek zijn in het 
staatsbeleid, dus in de eerste plaats in de wetgeving. 

Wij willen een volwaardig wetgevend orgaan dat 
binnen zijn bevoegdheidssfeer de volledige wetge
vende bevoegdheid heeft, zonder verminking, de-
mokratisch samengesteld uit verkozen mandataris
sen. 

In een federale staat aanvaarden wij dat op het 
federaal vlak een van beide Kamers — de Senaat 
— paritair zou samengesteld zijn, zodat beide ge
meenschappen er op voet van gelijkheid gesteld 
worden. 

De Kamer van Volksivertegenwoordigers zou edh-
ter proportioneel aan de bevolkingscijfers samen
gesteld blijven. De Vlamingen hebben reden om aan 
de Walen de ruimst mogelijke autonomie te ver
lenen en zich te onthouden van inmenging in de 
specifiek waalse aangelegenheden. Op het nationaal 
of federaal vlak echter kan of mag niet verlangd 
worden, dat de reële vlaamse meerderheidspozitie 
in het land volledig genegeerd en uitgeschakeld 
wordt. De waarborg die wij bereid zijn aan de Wa
len te geven om machtsmisbruik vanwege de vlaam
se meerderheid te voorkomen, is de paritaire sa
menstelling van de Senaat. Een schending of mis
kenning van de waalse belangen door een uitslui
tend uit Vlamingen samengestelde meerderheid 
wordt aldus onmogelijk. 

Het aanvaarden van de paritaire Senaat betekent 
niet het aanvaarden van het stelsel der dubbele 
meerderheid in beide taalgroepen. Het stelsel der 
dubbele meerderheid werkt uiteraard verlammend, 
kan slechts de vorming van een regering en een 
regeringsmeerderheid bemoeilijken. In feite zullen 
slechts de twee grootste partijen samen beschikken 
over een meerderheid in beide landsgedeelten. Iede
re andere regeringskoalitie zou over deze dubbele 
meerderheid niet beschikken. 

Wat de hoofdstedelijke agglomeratie betreft, de
ze is vertegenwoordigd in beide taalgroepen door 
de Vlaamse gekozenen enerzijds en de franstalige 
gekozenen anderzijds. 

Om te kunnen komen tot een paritaire samen
stelling van de Senaat zal het noodzakelijk zijn, in 
de hoofdstedelijke agglomeratie voor afzonderlijke 
Vlaamse en waalse lijsten te laten kiezen. Bij inde
ling van de bevolking volgens sub-nationaliteit kan 
ook het te begeven aantal mandaten aangepast 
worden aan de hieruit voortvloeiende gegevens, 
met dien verstande natuurlijk dat het globaal aan

tal mandaten voor het vlaamse land plus Brussel 
gelijk IS aan het globaal aantal mandaten voor 
Wallonië plus BrusseL 

De bevoegdheidsverdeling tussen de federale 
staat en de deelstaten is een probleem, dat in alle 
bestaande federale staten een oplossing gekregen 
heeft en dus niet onoplosbaar is. 

Zoals de belgisohe staat een gedeelte van zijn 
soevereiniteit in bepaalde materies afstaat en over
draagt aan supra-nationale instellingen, kan deze 
overdracht ook gebeuren naar de deelstaten toe. 

Het beginsel moet zijn, dat alles wat kan overge
dragen worden aan de deelstaten overgedragen 
wordt en dat alleen datgene wat gemeenschappelijk 
en eenvormig moet geregeld worden voorbehouden 
blijft aan de federale staat, aan het federaal parle
ment. 

Men kan een aantal materies opsommen die on-
betwistbjiar tot de bevoegdheid moeten behoren 
van de federale staat, zoals bv. de buitenlandse po
litiek, de landsverdediging, enz... Zo kan men ook 
vaststellen dat sommige materies onbetwistbaar 
tot de bevoegcJheid behoren van de deelstaten, bv. 
de kulturele aangelegenheden. 

Daarnaast echter is er een « gemengd » gebied, 
zijn er materies die niet zomaar kunnen opgedeeld 
worden, omdat zij gedeeltelijk tot de bevoegdheid 
van de regionale wetgevende macht behoren. 

Voor deze gemengde materies moet een zgn. 
« konkurrerende » wetgevende bevoegdheid voor
zien worden. Deze konkurrerende wetgevende be
voegdheid is een soepele regeling die in tal van 
federale grondwetten aangetroffen wordt. 

De federale staat en de deelstaten hebben beide 
voor deze materies wetgevende bevoegdheid, maar 
met voorrang voor de federale wetgeving. De deel
staten kunnen dus slechts legifereren in zover er 
geen federale wetgeving bestaat of in aanvulling 
van de federale wetgeving. Regionale wetten ver
vallen, wanneer federale wetten tot stand komen 
die ze vervangen. In de schoot van de Werkgroep 
der 28 hebben de partijen zich bezig gehouden met 
dit probleem van de verdeling der wetgevende 
bevoegdheid Alle partijen hebben schriftelijke 
nota's ingediend waarin zij een opsomming gaven 
van de materies, die al of niet in aanmerking komen 
om overgedragen te worden aan regionale organen. 
Het bleek dus zeer goed mogelijk tot deze opdeling 
over te gaan. In het verslag over de besprekingen 
in de Werkgroep der 28, opgesteld door de regering, 
lezen wij volgende opsomming : 
I. Niet vatbaar voor deze decentralizatie zijn : 

— buitenlandse politiek. 
— landsverdediging. 
— monetaire politiek. 
— nationale fiskale politiek. 
— kredietpolitiek en kapitaalmarkt. 
— betalingsbalans. 
— konjunktuurpolitiek. 
— prijzenpolitiek. 
— sektoriële ekonomische expansiepolitiek. 
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— vervoerwezen en P.T.T. 
— het statuut der vennootsdhappen. 
• - vestigingsvoorwaarden voor het uitoefenen 

van een beroep. 

Desgevallend ook nog : 
— de maatschappelijke zekerheid. 
— de grote infrastruktuurwerken (autosnelwe

gen, kanalen, havens). 
— de buitenlandse ekonomisohe betrekkingen. 

II. Vatbaar voor decentralizatie zijn : 
— kulturele zaken. 
— stedebouw, ruimtelijke ordening en grondbe

leid. 
— ekonomisohe expansiepolitiek en tewerkstel

ling. 
— sommige aspekten van de nijverheidswetge-

ving en van het energiebeleid. 
— huisvesting. 
— gezins- en demografische politiek. 
— volksgezondheid en hygiëne. 
•— beroepsopleiding en omscholing. 
— toerisme en onthaal. 
— visserij, jacht en bosbeheer. 

Deze opsomming is minder volledig dan deze ge
geven in de nota van de C.V.P.-P.S.C, die onder 11 
ook nog vermeldt : landbouw, wegeniswerken, e.a. 

Van net ogenblik dat men akkoord is over het 
beginsel van de ruimste autonomie voor de deel
staten, wordt het opstellen van deze lijst veeleer 
een technische kwestie, waarbij men tot drie lijsten 
zal moeten komen. 

1. materies uitsluitend voorbehouden aan de fede
rale wetgeving ; 

2 materies uitsluitend voorbehouden aan de wet
geving der deelstaten ; 

3. gemengde materies waarvoor de « konkurrerende 
wetgevende bevoegdheid » moet voorzien wor
den. 
Wat zal de toestand zijn in het hoofdstedelijk ge

bied (de brusselse agglomeratie) ? 
Hier moet gedeeltelijk het personaliteitsbegin

sel gedeeltelijk het territorialiteitsbeginsel in acht 
genomen worden. 

Op kultureel gebied (in de ruimste zin, onderwijs 
natuurlijk inbegrepen) moet de desbetreffende 
wetgeving van de vlaamse deelstaat volgens het 
personaliteitsbeginsel toepasselijk zijn op de Vla
mingen in het hoofdstedelijk gebied. Hetzelfde 
geldt voor de waalse wetgeving en de Walen in dit 
gebied. Dit kan nog voor sommige andere materies 
het geval zijn. 

Op andere gebieden evenwel is het ondenkbaar 
dat binnen eenzelfde gebied twee (verschillende) 
wetgevingen zouden van kracht zijn. In dit geval 
is het noodzakelijk dat een eigen, territoriale wet

geving voor de brusselse agglomeratie tot stand 
komt : een paritair samengestelde agglomeratieraad 
kan deze taak toegewezen krijgen, tenzij voor 
sommige aangelegenheden die van meer dan lokaal 
belang zijn het federaal parlement zou optreden. 

In een federale staat bestaat een konstitutioneel 
hof, een instelling die de bevoegdheid heeft de 
grondwet te interpreteren en de bevoegdheidskon-
flikten op te lossen. 

Wanneer, zoals in ons voorstel, de politieke man
datarissen die zetelen in het federaal parlement en 
in de regionale wetgevende organen (de taalgroe
pen) dezelfde zijn, wordt hierdoor ongetwijfeld de 
kans op bevoegdheidskonflikten geringer. Betrok
ken bij de wetgevende arbeid in beide organen, is 
het onwaarschijnlijk dat zij een verschillende inter
pretatie zouden geven aan de grondwet in het ene 
en in het andere wetgevend lichaam waarin zij ze
telen. 

Niettemin moet een instelhng voorzien worden 
voor deze funktie. De Raad van State sdhijnt hier
voor aangewezen, zodat het nogmaals overbodig 
voorkomt een nieuwe instelling in het leven te roe
pen. Vanzelfsprekend krijgt dan de samenstelling 
en de benoeming van de raadsheren een groot poli
tiek belang en moet men komen tot een evenwichti
ge dozering, door bv. één derde door de vlaamse 
taalgroep en één derde door de waalse taalgroep, 
met pariteit tussen vlaamse en waalse raadsheren. 

V^̂ ij vatten ons voorstel sannen : 

1. Aan de taalgroepen in Kamer en Senaat 
wordt wetgevende bevoegdheid gegeven; 

2. In de grondwet worden opgesomd : 
a) de materies die tot de uitsluitende be

voegdheid behoren van het federaal 
of nationaal parlement ; 

b) de materies die tot de uitsluitende be
voegdheid behoren van de regionale 
wetgevende organen (de taalgroepen) 
ieder voor zijn gebied ; 

c) de materies onderworpen aan het stel
sel van de « konkurrerende wetgeven
de bevoegdheid ». 

3. Voor het hoofdstedelijk gebied wordt een 
wetgevende bevoegdheid toegekend aan 
de paritair samengestelde agglomeratie-
raad voor de materies die onder de be
voegdheid vallen van de regionale wetge
vende organen, behoudens : a) materies 

waarvoor bij toepassing van het persona
liteitsbeginsel respektievelijk het vlaamse 
en het waalse regionale wetgevend or
gaan bevoegd zijn ook voor het hoofdste
delijk gebied ; b ) materies waarvoor het 
federaal parlement bevoegd is (eventu
eel ) . 

4. De Senaat wordt paritair samengesteld. 

5. Aan de Raad van State wordt de taak van 
konstitutioneel hof opgedragen ; de sa
menstelling en de benoeming van de 
raadsheren wordt geregeld zodanig dat 
een derde van de raadsheren benoemd 
worden door het federaal parlement, een 
derde door het vlaamse en een derde door 
het waalse wetgevend orgaan, en de pari
teit verzekerd wordt. 

Wanneer w i j hieraan toevoegen dat in een 
federale staat het nut van de provinciale in
stellingen kan betwijfeld worden — mede in 
aanmerking genomen het tot stand komen van 
de grote agglomeraties en de federaties van 
gemeenten — zodat de provincieraden zou
den kunnen afgeschaft worden, komen w i j 
tot een klare, eenvoudige struktuur van de 
wetgevende macht in een federale staat, zon
der dat nieuwe instellingen nodig zijn. 

de 
uitvoerende macht 

Een eigen, autonome uitvoerende madht is zeker 
zo belangrijk als een eigen wetgevende macht. 
Zonder eigen uitvoerende macht geen autonomie, 
geen federale staat. 

Deze uitvoerende macht moet gesitueerd worden 
op het vlak der ministers : eigen ministers, een ei
gen regering voor de beide gemeenschappen niet 
alleen voor de wetgevende taak en voor de tiitvoe-
ring der regionale wetten, maar voor het voeren 
van een eigen beleid, om hun deelstaat daadwerke
lijk te regeren. Men dient dit ten volle te beseffen: 
het bestuur van de deelstaten geschiedt niet meer 
door de federale regering, maar door hun eigen re
gering. Ook de uitvoering van de federale wetten 
zal hoofdzakelijk dienen te geschieden door de ad
ministratie der deelstaten. 



FEDERALISME 
In de grootst mogelijke mate moeten de admini

stratieve diensten overgeheveld naar de deelstaten 
en moet het personeel van de departementen die 
op federaal vlak behouden blijven beperkt worden 
tot de centrale diensten Dit betekent een drastische 
decentralizatie, waardoor de staat dichter bii de 
burgers gebracht wordt. 

In funktie van de verdeling der bevoegdheden en 
taken moet het aantal ministers niet verdrievoudigd 
worden. Er moeten niet noodzakelijk meer minis
ters komen dan er tans reeds zijn. Ook nu zijn er 
reeds twee ministers voor Nationale Opvoeding, 
twee ministers voor Kuituur. twee ministers voor 
Ekonomisch Streekbeleid, twee ministers voor de 
Gemeenschapsbetrekkingen. 

Door een hergroepering van de departementen 
kan men ook komen tot een betere funktionering 
van het staatsapparaat, dat tans belemmerd wordt 
door een te grote versnippering van de bevoegdhe
den over de talrijke departementen. 

Een federale regering, samengesteld uit een 
achttal federale ministers, zou kunnen volstaan : 
1. Eerste-Minister. 
2. Minister voor Buitenlandse Zaken. 
3 Minister voor Landsverdediging. 
4. Minister van Financies. 
5. Minister voor Ekonomische Zaken en Buiten

landse Handel. 
6. Minister voor Sociale Aangelegenheden. 
7 Minister voor de grote Openbare Werken. 
8. Minister voor Verkeerswezen en P.T.T. 
Voor de deelstaten moet een iets groter aantal 

gewestelijke ministers voorzien worden, zoals blijkt 
uit volgende, exemplatieve opsomming : 
1. Minister voor Nationale Opvoeding. 
2. Minister voor Kuituur 
3 Minister voor de Begroting en de Financies 
4. Minister voor het Ekonomisch Beleid. 
5. Minister voor het Sociaal Beleid. 
6. Minister voor Openbare Werken, Ruimtelijke 

Ordening en Grondbeleid. 
7 Minister voor Justitie 
8 Minister voor Binnenlandse Zaken. 
9- Minister voor Volksgezondheid. 

10. Minister voor Landbouw. 
11 Minister voor Middenstand. 

De ministers in iedere deelstaat vormen een re
gering ; een van hen is tevens eerste-minister. 

Een afzonderlijke ontbinding in een der taalgroe
pen en afzonderlijke verkiezingen in Vlaanderen 
en Wallonië wordt uitgesloten. Indien in een deel
staat een zo zware krizis zou ontstaan dat de vor
ming van een regering onmogelijk zou zijn, zal deze 
krizistoestand een weerslag hebben op federaal 
vlak en zou desgevallend de federale regering moe-
tea beslissen, het parlement te ontbinden en ver

kiezingen uit te schrijven Door deze regeling — 
een ander is praktisch onmogelijk — zal de rege-
ringsstabiliteit in de deelstaten bevorderd worden. 

De federale ministers kunnen bijgestaan worden 
door een staatssekretaris van een andere sub-nati
onaliteit, die dan bevoegd zou zijn voor benoemin
gen en bevorderingen van ambtenaren van zijn 
taalgroep. 

Voor sommige departementen is de ontdubbeling 
reeds een feit en bestaan er reeds twee departemen-
ten : Nationale Opvoeding, Kuituur, Ekonomisch 
Streekbeleid. De ontdubbeling van het zo belang
rijk departement van Nationale Opvoeding en Kui
tuur, met een zeer talrijk personeel, bewijst dat 
deze operatie ook in andere departementen die er 
voor in aanmerking komen op korte termijn kan 
doorgevoerd worden Wij denken bv aan de depar-
tementen van Binnenlandse Zaken, Justitie, Volks
gezondheid, Middenstand, Landbouw In andere de
partementen kunnen de buitendiensten die zeer 
belangrijk zijn, overgeheveld worden of minstens 
voorlopig onder het beheer geplaatst worden van 
twee staatssekretarissen, een voor Vlaanderen en 
een voor Wallonië 

Gans deze hervorming van de staatsadministratie 
is veeleer een technische aangelegenheid, eenmaal 
het beginsel aanvaard is, en vergt geen grondwette
lijke bepalingen. Men zou evenwel van de gelegen
heid gebruik moeten maken om een verouderd ap
paraat te rationalizeren in toepassing van de mo
derne bedriifsorganizatie 

Wat de parastatale instellingen betreft en som
mige speciale instellingen (bv het Rekenhof), 
moet onderzocht in hoever hun ontdubbeling wen
selijk, zelfs noodzakelijk is. Nogmaals is dit geen 
kwestie van grondwetsherziening, "maar van de 
herziening van gewone wetten 

Duidelijk moet ech+ vooropgesteld worden dat 
in onze vizie het overgroot deel van de meer dan 
500 000 personen in staatsdienst overgaat in dienst 
van de deelstaten. Er komt een vlaamse admini
stratie in de vlaamse deelstaat en een waalse in 
de waalse deelstaat. Zoniet is zowel decentralizatie 
als federalisme slechts schijn 

Wat in de grondwet moet geregeld worden, is 
het statuut der ministers 

De ministers in de deelstaten moeten volwaar
dige ministers zijn Hun taak mag niet onderge
schikt, passief zijn, maar moet aktief, stimulerend 
opgevat worden Zij moeten over de bevoegdheid, 
de middelen, de zelfstandigheid beschikken, ver
eist om een eigen beleid te kunnen voer^i Zij 
vormen een regering en staan aan het hoofd van 
een departement. Zij zijn politiek verantwoorde
lijk voor hun beleid tegenover het wetgevend or
gaan van hun gemeenschap, niet tegenover het fe

deraal parlement Zij worden benoemd door de 
konmg. 

Men zou ook kunnen voorzien dat, in de plaats 
van de huidige provinciegoeverneurs, de koning 
een goeverneur voor Vlaanderen en een goever-
neur voor Wallonië benoemt als zijn plaatsvervan
gers, die een deel van zijn taak zouden kunnen 
overnemen (om. het uitvaardigen van Konmk-
lijke Besluiten). 

Het is overbodig, ingewikkelde bepalingen 
in de grondwet op te nemen. Het volstaat te 
voorzien dat er naast de federale ministers 
regionale ministers zijn die in hun deelstaat 
hetzelfde statuut hebben als de federale minis
ters in de federale staat. 

de 
openbare financies 

Wat de openbare financies betreft, moet duide
lijk gesteld worden dat de deelstaten moeten kun
nen beschikken over eigen inkomsten, over eigea 
financiële middelen. Indien de gemeenschappen 
vanzelfsprekend moeten bijdragen voor de uitga
ven van de federale staat en de federale staat over 
eigen inkomsten moet beschikken, dienen de deel
staten evenzeer een financiële onafhankelijkheid 
te hebben. Dit beginsel, dat aanvaard wordt voor 
gemeenten en provincies, moet a fortiori aanvaard 
worden voor de deelstaten. Zoniet kan men niet 
spreken van autonomie of van een federale staat 

Het is vanzelfsprekend ondoenlijk, eens en voor 
altijd de uitgaven van de federale staat te schat
ten en vast te leggen. In de praktijk moet trou
wens ieder jaar de rijksmiddelenbegroting ge
stemd worden door het parlement. 

In feite kan men overgaan tot een verdeling van 
de belastingen. Een onderscheidt moet ook gemaakt 
worden tussen het stemmer van de belastingen en 
het innen ervan. Wanneer sommige belastingen, bv. 
de onrechtstreekse, eenvormig moeten zijn voor 
gans het land (om ekonomische redenen), moeten 
zij door het federale parlement gestemd worden 
Dit sluit niet uit dat zij evenwel door de deel«ta 
ten kunnen geïnd worden 

Andere belastingen zullen kunnen verschillen 
zoaia taas de gemeentebelastingen van gemeente 
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tot gemeente kunnen verschillen De deelstaten 
moeten de mogelijkheid hebben, een eigen fiskale 
politiek te voeren in funktie van hun politiek be
leid. 

Ieder jaar zal een verrekening plaats vinden, 
waarbij het overschot desgevallend terugvloeit 
van de federale staat naar deelstaten. 

In ieder geval zullen de deelstaten beschikken 
over eigen financiële middelen, proportioneel aan 
hun bevolking en aan de fiskale inspanning die 
van hun bevolking gevraagd wordt. 

Dit is zeer belangrijk, omdat '--"rdoor een einde 
gesteld wordt aan de huidige politiek, waarbij door 
de toepassing van het narfeitsbeginsel het waalse 
landsgedeelte 50 pet van dp staatsuitgaven (of 
meer^ bekomt in rrpordere sektoren rïin wannepr 
he t voor ongeveer 30 pet. bijdraagt in de staats-
komsten. Er moet een emde komen aan de stelsel
matige benadeling van het vlaamse land wat de 
str'''<--';tfqveri betreft 

Het is de taak van financiële deskundigen, over 
te !?aan tot deze verdelmg van de belastingen, in 
funktie /an de taken die enerzijds bij de federale 
staat en anderzijds bij de deelstaten berusten en 
de uitgaven die hieruit voortvloeien. 

Bij wijze van voorbeeld verwijzen wij naar de 
desbetreffende bepalingen in de grondwet van de 
Duitse Bondsrepubliek Volgens artikel 106 hebben 
de Lander recht op de nbrengst van volgende be
lastingen • 

1. belasting op het kapitaal ; 
2. de °rfenisrechten: 
3. de belasting op de voertuigen : 
4. de verkeershelastingen (onder voorbehoud) ; 
5. belasting op het b ier : 
6 belacting op de speelhuizen • 
7 lokale belastingen 

Daarenboven heben zij recht op 65 pet. van de 
opljrengst van ^IP oersonenbelasfnL' (inkomsten
belasting) en van de vennootschapsbelasting. 

Men ziet >nmiddel!iik m dat er meerdere moge
lijkheden zijn van verdeling, doch dat dit in de 
eerste plaats een technische aangelegenhei'-' is een
maal het beginsel aanvaard waarbij de uiteinde
lijke beslissina natuurlijk moet genomen worden 
door He politiekp gezagdragers 

De /oorkeur moet gegeven worden aan belas-
tmgen die gemakkelijker lokalizeerbaar zijn om 
wergedragen te worden aan de deelstaten 

Hierbij moet rekening gehouden worden met de 
uitzonderlijke situatie die Brussel eigen is op fisr 
kaal gebied Talrijke vennootschappen hebben hun 
maatschappeliike zetel te Brussel en betalen daar 
hun belastingen alhoewel hun uitbatingszetel el
ders gelegen is. Banken PP verzekeringsmaatschap-
Dijea andere financiële mstellingen waarvan de 

werking zich uitstrekt over gans het land, hebben 
meestal hun maatschappelijke zetel te Brussel 

Overigens stelt zich, wat Brussel betreft, een bij
komend probleem, omdat de deelstaten sommige 
diensten zullen verzekeren in het hoofdstedelijk 
gebied (bv onderwijs en kultureie voorzieningen). 
Zij kunnen dit vanzelfsprekend niet kosteloos 
doen en er moet dus een regeling getroffen worden. 

Nogmaals; dit is niet zo moeilijk Ofwel zullen 
de inwoners volgens hun <5uhnationaliteit sommi
ge belastingen betalen aan de deelstaten (bv. radio-
en televiziptqirQori ifwe! 7ai dp opbrens^^t of een 
gedeelte van de opbrengst van sommige belastingen 
verdeeld worden en overgedragen aan de deelsta
ten Dit kan desgevallend ook door bemiddeling 
van de federale staat, die in het hoofd'^tedelijk ge
bied sommige belastingen zou innen om ze dan te 
verrekenen. 

Praktisch (Jient het volgende te gebeuren ; 

1. in de grondwet moet het beginsel inge
schreven worden dat de deelstaten het 
recht hebben, belastingen op te leggen en 
te innen ; 

2. in de grondwet moet voorzien worden : 

a) welke belastingen uitsluitend door de 
deelstaten opgelegd en geïnd worden; 

b) welke belastingen uitsluitend door het 
federaal parlement gestemd worden ; 

c) belastingen waarvoor een « konkurre-
rende » wetgevende bevoegdheid van 
de federale staat en de deelstaten aan
vaard wordt. 

3. een fiskale regeling voor het hoofdstede
lijk gebied Brussel, met inachtneming van 
wat hoger geschreven werd. 

Er is dus geen sprake van het invoeren van 
nieuwe belastingen. 

De deelstaten zullen vrij en autonoom kun
nen beslissen over de aanwending van de 
hen toekomende financiële middelen. 

üiatuui van 
brussel-hoofdstad 

Het is duidelijk dat Örussel-Hoofdstad (de 19 ge
meenten van het tweetalig hoofdstedelijk gebied) 
als zptel van de federale regering en de federale 
instellingen, als hoofdstad van het rijk, als ge
mengd gebied waar Vlamingen en Walen leven, 
een speciaal s tatuut vereist. 

Niemand denkt er aan, dit gebied in te lijven bij 
de Vlaamse of de waalse dee ls taa t : het zou onmo
gelijk zijn. 

Oodat dit gebied zijn funktie zou kunnen ver
vullen is het nodig dat het niet langer een strijd
perk zou zijn, maar dat de verhoudingen er gesta-
bilizeerd worden. Deze stabilizatie is slechts mo
gelijk wanneer er een evenwicht geschapen wordt. 
Dit veronderstelt de pari taire samenstelling van 
de agglomeratieraad en van het uitvoerend kolle
ge 

Het i« '^-^orenboven wenselijk dat ook voor dit 
gebied een goeverneur benoemd wordt, die alle 
waarborgen moet bieden van onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid. Zijn bevoegdheid dient zich uil 
te strekken tot de ordehandhaving. 

Het is ook onontbeerlijk dat de bevolking van dit 
gebied ingedeeld wordt volgens sub-nationaliteit. 
Dit is nodig voor de verkiezingen en voor bepaalde 
aangelegenheden waarin het personaliteitsbeginsel 
toepassing vindt Voor kultureie aangelegenheden 
bv. ressorteren de inwoners van het hoofdstede
lijk gebieri onder de bevoegdheid van de deelstaat 
waartoe zij volgens hun subnationaliteit behoren. 

Zij zijn trouwens ook vertegenwoordigd in het 
regionaal wetgevend orgaan (de taalgroepen in 
Kamer en Senaat) 

In alle aangelegenheden waarin het territoriali
teitsbeginsel toeoassing vindt, moet aan de agglo
merat ieraad een wetgevende bevoegdheid verleend 
worden, behoudens hetgeen gerezerveerd wordt 
voor het federaal parlement in betrekking tot het 
s tatuut en de funktie van de agglomeratie als fe
deraal en hofodstedelijk gebied. Zo kan bv. de ves
tiging van de federale instellingen niet afhanke
lijk zijn van een lokale wetgeving van de agglo
meratieraad. Ook de taalwetgeving en de naleving 
van de taalwetgeving in dit gebied is staatsbelang 
en hoort onder de bevoegheid van de federale di
stanties. 

Op fiskaal gebied dient 'n regeling getroffen om
dat het bv. onaanvaardbaar is dat de deelstaten kos
teloos zouden voorzien in het onderwijs en de 
kultureie voorzieningen voor de inwoners van het 
hoofdstedelijk gebied. 

Bepaalde belastingen of een procentueel gedeel-
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te van de belastingsopbrengsten dienen afgestaan 
of overgedragen aan de deelstaten. Een soortgelijke 
regeling zou kunnen voorzien worden voor het ge
val dat de deelstaten nog op andere gebieden, bv. 
de Volksgezondheid, genoopt zijn uitgaven te doen 
in het hoofdstedelijk gebied. 

Een oplossing moet ook gegeven aan het probleem 
van de maatschappijen die hiui maatschappelijke 
zetel te Brussel hebben, doch hun exploitatiezetels 
elders in het land. 

Technische regelingen zijn steeds mogelijk om 
fiskale onrechtvaardigheid tegen te gaan, wanneer 
belastingen die normaal de deelstaten ten goede 
moeten komen te Brussel geïnd worden. De federa
le wetgeving dient deze materie te beheersen. 

Hoofdzaak is een mentaliteitsverandering: in 
plaats van het taal- en kultuurimperialisme van de 
franstaligen moet een wederzijdse verdraagzaam
heid, een wederzijds respekt voor eikaars taal, kui
tuur, persoonlijkheid treden. In ieder geval is het 
onontbeerlijk klare toestanden en duidelijke ver
houdingen te scheppen. 

Het moet gedaan zijn met loze beloften en ijdele 
voorspiegelingen. Beide gemeenschappen moeten 
als dusdanig te Brussel erkend worden en op voet 
van gelijkheid gesteld. Dit veronderstelt dat een 
indeling van de bevolking van belgische natio
naliteit gebeurt, opdat met zou weten tot welke ge
meenschap eenieder behoort, wat zijn persoonlijk 
statuut is. Een verandering van sub-nationaliteit 
zal mogelijk blijven mits een na te leven procedu
re, doch met alle konsekwenties van dien. 

De vrijheid van taalkeuze voor onderwijs, leger
dienst, openbare betrekkingen zal afgeschaft wor
den als een bron van anarchie, betwisting, impe
rialisme en strijd. De sub-nationaliteit zal bepalend 
zijn. 

Wij moeten of mogen niet bezield zijn door,vij
andige gevoelens t.o.v. Brussel, wanneer het er om 
gaat het toekomstig statuut van de federale hoofd
stad te regelen : wij moeten met deze hoofdstad le
ven, zoals deze hoofdstad met ons moet leven. Het 
doel moet dan ook zijn te streven naar een vreed
zame, aanvaardbare, definitieve oplossing die voor 
de toekomst goede betrekkingen waarborgt. 

FEDERALISME 
EN 
EKONOMIE 

Er heeft steeds een grote verwarring in de gees
ten bestaan over de implikaties van het federalis

me op ekonomisch gebied. De meest absurde ver
onderstellingen werden gemaakt. 

Het is vrij verbazend te moeten vaststellen dat 
men daarbij volledig uit het oog verliest, dat België 
en Luxemburg twee afzonderlijke staten zijn en 
dat niettemin sedert lang een ekonomische unie be
staat tussen beide landen. 

Men spreekt van de belgische ekonomie als een 
afzondelijke entiteit, maar is het niet zo dat wij 
tans een europese ekonomische gemeenschap, een 
Euromarkt kennen ? 

Men redeneert alsof wij niet in een stelsel van 
vrije marktekonomie leven, alsof wij in België een 
staatsekonomie zouden hebben. 

Het federalisme waarover het gaat is politiek fe
deralisme, betreft uitsluitend de politieke struk-
tuur van de staat. Alleen de ekonomische politiek 
van de staat is hierbij betrokken-en deze ekono
mische politiek ontsnapt steeds meer aan de staat 
om in handen te komen van de europese instellin
gen. 

Ook al groeien wij naar een europese ekonomie, 
toch blijft het een feit dat iedere gemeenschap 
haar eigen ekonomisch leven heeft, dat dit ekono
mische politiek ontsnapt steeds meer aan de staat 
om in handen te komen van de exiropese instellin
gen. 

Hoe reëel dit aspekt is blijkt ten overvloede uit 
de betwistingen, de moeilijkheden die zich voordoen 
in ons land tussen de vlaamse en de waalse gemeen
schap, ditmaal niet op taalgebied, maar op ekono
misch gebied: de staat is niet langer passief t.o.v. 
het ekonomisch leven, maar voert een zgn, « eko
nomische expansiepolitiek». Om de voUedige te
werkstellingen te bereiken, om de levensstandaard 
te doen toenemen, om een betere spreiding te be
komen van de werkgelegenheid stimuleert de staat 
het privé-initiatief, verleent hij allerlei voordelen 
(naar onze mening trouwens op overdreven wij
ze) . Deze sektor van het staatsbeleid is een heet 
omstreden sektor. 

Zelfs de regering wil nu aan ekonomische decen-
tralizatie doen, om de moeilijkheden enigszins op 
te vangen en tegemoet te komen aan de eis der ge
meenschappen. 

In de E.E.G. zelf heeft men de idee gelanceerd 
van de « socio-ekonomische regio's ». 

Nogmaals stelt de evolutie ons in het gelijk. 
Wat wij steeds aangeklaagd hebben, was de cen

tralistische en paternalistische politiek van Brus
sel. Ons standpimt is steeds geweest dat men de 
Vlamingen (en de Walen) de kans en de gelegen
heid moet geven om zelf een beleid te voeren, ge
richt op het bevorderen van hvn volkswelvaart. 

Hierbij hebben wij ons steeds verzet tegen de 
pogingen om het vlaamse land te verbrokkelen. 

Vlaanderen is niet te groot voor het voeren van één 
goed gekoncipieerd en ordelijk beleid. Het is niet 
door het provincialisme en het partikularisme in 
de hand te werken door de middelen te versnippe
ren, dat de beste rezultaten en 'n evenwichtige sprei
ding zullen bewerkstelligd worden. 

Daarenboven moet er een gezag zijn dat sterk 
genoeg is om op te wegen tegen de privé-belangen 
van kapitalistische ondernemingen. Een sterke en 
demokratische deelstaat is hiertoe vereist. 

De bezorgdheid van onze tegenstanders is veel
eer zo zwak mogelijke instellingen, met zo weinig 
mogelijk bevoegdheid (tenzij « advizerende »). 
met zo weinig mogelijk onafhankelijkheid. Deze 
politiek is ondoeltreffend en kan slechts tot ge
brekkige rezultaten leiden. 

Wij willen het tegenovergestelde : wij wUlen een 
deelstaat die over voldoende gezag, macht, be
voegdheid, middelen en onafhankelijkheid beschikt ^ 
om een doeltreffende politiek te kunnen voeren, 
binnen zekere grenzen die wij ook erkennen en 
aanvaarden. Zoals tans reeds bepaalde bevoegdhe
den overgedragen werden aan de europese instel
lingen moeten ook bepaalde bevoegdheden bij de 
federale staat blijven, omdat 'n eenvormige politiek 
voor gans het land noodzakelijk is (bv^ de konjunk-
tuurpolitiek). 

Het feit echter dat er tans reeds twee ministers 
voor de streekekonomie zijn, bewijst dat er ook 
voor de ekonomische politiek een overdracht van 
bevoegdheden naar de deelstaten mogelijk is. Wij 
verwijzen hier naar de materies die in de Werk
groep der 28 vatbaar verklaard werden voor « de-
centralizatie ». 

Het huidig unitair sisteem heeft steeds voor ge
volg gehad en heeft ook nu, onder de huidige re
geling, een reusachtige benadeling van het vlaam
se land voor gevolg. De toepassingen van het pari
teitsbeginsel voor de verdeling van kredieten en 
subsidies is op zich zelf reeds grof onrechtvaardig, 
gezien de reële bevolkingsverhouding Maar zelfs 
de pariteit wordt niet eens bereikt. 

Wij wensen er dan ook de nadruk op te leggen dat 
voor ons van essentieel belang is, dat de vlaamse 
deelstaat over eigen financiële middelen moet kun
nen beschikken, over de middelen die hij zelf op
brengt, voor het voeren van een ekonomische po
litiek. 

Op het partijkongres van de Volksunie in 1969 
werden in dit verband twee referaten voorge
bracht over de financiële en de ekonomische leef
baarheid van een deelstaat Vlaanderen. Men kan 
niet zeggen dat wij lichtzinnig praten over zaken 
die wij niet bestudeerd hebben. Wij hebben ook 
op dit gebied baanbrekend werk verricht 
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Hetgeen wi j in verband met de ekonomi-
sche politiek voorstellen, is nogmaals eenvou
dig : de autonomie van de deelstaten moet 
zich ook uitstrekken tot de ekonomische poli
tiek met voorbelnoud voor hetgeen tot de be
voegdheid van de europese instellingen of 
van de federale staat behoort. Ook hier moet 
een onderscheid gemaakt worden tussen de 
Vi^etgevende funktie en de uitvoerende funk-
tie Met is mogeliik dat een eenvormige wet
geving eenvormiae normen wenseüik of 
noodzakelijk zijn voor bepaalde materies. 

maar 3an nog tcan veelal de uitvoering over
gelaten worden aan de deelstaten. 

Om de nodige soepelhed te vrijwaren, om 
alle eventualiteiten het hoofd te kunnen bie
den, zijn wi j niet gekant tegen een ruime 
« konkurrerende » wetgevende bevoegdheid 
van de federale staat en van de deelstaten op 
dit gebied. 

BESLUIT 
De grote lijnen van de federale staatshervorming 

zijn eenvoudig en voor iedereen verstaanbaar De 
struktuur van de federale staat is veel eenvoudi
ger dan hetgeen bv. in het plan Eyskens voorge
steld werd. 

Men heeft aan de top de federale regering ea 
het tederaal parlement, met welomschreven be
voegdheden. Daaronder of daarnaast heeft men de 
twee deelstaten met hun eigen regering en hun 
eigen wetgevend orgaan. 

De steden en gemeenten ressorteren onder de 
bevoegdheid van de deelstaat. 

Indien de invoering van het federalisme in Bel
gië een innovatie is, dan is evenwel het federalis
me geen nieuwigheid: het bestaat en funktion-
eert in tal van staten. AUe technische problemen 
die kunnen oprijzen, hebben reeds een oplossing 
gevonden. 

Het bezwaar tegen een federalisme met twee, 
met de mogelijkheid van een onoplosbare kon-
fliktsituatie, is een bezwaar dat onvermijdelijk 
voortvloeit uit het samenleven van twee gemeen
schappen binnnen één staatsverband. Dezelfde kon-
fliktssituatie kan zich voordoen in een unitaire 
staat, var het ogenblik dat de gemeenschap die 
minoritair is geen beslissingen meer aanvaardt, ge
nomen door eenvoudige meerderheid. Van het 
ogenblik dat men de gemeenschappen erkent, stel
sels invoert van dubbele meerderheid of aH pro
cedures komt men terecht in dezelfde situatie. 

In een federale staat echter worden de wrij-
vmgsvlakken verminderd, wordt de konfliktstof 
gereduceerd door het verlenen van een maximale 
autonomie aan de gemeenschappen. Dit is toch zeer 
belangrijk. Daarbuiten zullen er ^ steeds gemeen
schappelijke problemen zijn die men gemeenschap
pelijk moet oplossen Deze gemeenschappelijke op
lossing zal langs de eei'̂ nr e politieke weg gevon
den worden, zolang de wil aanwezig is om samen 
te blijven. Is deze wil er niet meer, dan verdwijnt 

de staat — of het nu een federale of een imitaire 
staat is. Ook m de unitaire staat is er geen gezag 
dat de gemeenschappen kan verplichten of dwin
gen, tegen hun wil samen te blijven. 

Wij verwachten natuurlijk niet dat de huidige 
konstituante de staatshervorming die wij nastre
ven zal doorvoeren Men moet ons dan ook niet 
tegenwerpen dat de huidige grondwetsherziening 
dergelijke hervorming niet toelaat. 

Wij wensen en hopen dat vóór de ontbinding 
van het huidig parlement artikel 131 van de grond
wet voor herziening zal vatbaar verklaard worden. 
Dit artikel regelt de procedure van de grondwetS' 
herziening. Het volstaat, het te wijzigen opdat in de 
toekomst het parlement steeds de bevoegdheid zou 
hebben om welkdanig artikel ook van de grond
wet te wijzigen. Wij menen dat dit een noodzake
lijke voorwaarde is om een hervorming door te 
voeren. 

Vermits alle politieke partijen reeds verklaard 
hebben overtuigd te zijn van de noodzaak onze 
instellingen te hervormen, mag men wellicht ver
hopen dat zij ook bereid zullen zijn de hinderpa
len weg te nemen die deze hervorming in de weg 
staan of belemmeren. 

Het is aan het soevereine volk, in een demokra-
tie, te kiezen en zijn wil tot uiting te brengen. De 
gekozenen van het volk mogen zich niet verzetten 
tegen de wil van het volk. 

Wat op het spel staat is belangrijk en gaat ons 
allen aan. Het is tans mode geworden, zich tot het 
federalisme te bekennen. Zelfs de eerste-minister 
haastte zich, zijn plan «een tot rijpheid gekomen 
federalisme» te noemen. Het is met dit federalis
me zoals met de kultuurautonomie: het is slechts 
een karikatuur ei^an. 

Zoals er valse profeten zijn, zijn er ook valse fe
deralisten. Zij misbruiken het woord om in de gunst 
te komen, doch zij willen iets anders, zij zijn niet 
oprecht. 

Zoals er valse federalisten, schijn-federalisten 
zijn, zijn er ook beschaamde federalisten, die de 
moed missen om voor hun overtuiging in hun par
tij, in het parlement uit te komen. Het is noch
tans tijd dat klaarheid geschapen wordt in een op
zettelijk verwarde situatie, opdat eenieder zou kuOf 
nen kiezen en zich uitspreken. 

De Volksunie schept geen verwan ing, zoekt 
geen verwarring: haar standpunt, haar voorstel, 
haar toekomstvizie liggen ter tafel, ter inzage voor 
iedereen, klaar, ondubbelzinnig. 

Volksunie - Persdienst. Verantwoordelijke voor 
uitgave en opstel : mr. F. van der Eist, Beizegera-

straat 20, Neder-over-HeembeeJs. 
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biedt voor elk probleem een wooninrichting ^.^^-
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lost uw woon-

protileem gratis op 

Aanbevolen 
Huizen 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder : Fons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabij het Sint-Jansplein) 
SInt-Jans-Molenbeek - Brussel 8 

Telefoon : {02)28.87.09 
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«A VOOR SUPERMARKTEN. INDUSTRIE EM VOEDINGSNUVIBHEID 

E T N J E U R I S S E N PVBA D e W i n t e r s t r a a t 2 4 

Borgerhout /Antwerpen Tel . : (03)36.11:35-36.59.31 

V.U.-MANDATARISSEN 
Het BESTE WAPEN in Uw 
KIESKAMPACNE 

na Uw WELSPREKENDHEID 
is de 

REKLAMELUCIFER ! 
Schrijft nu voor Inlichtingen t 

« PUBLI-SPIECEL » • Pijckestraa» 59 - 2000 Antwerpen 
Bellen na 19 u. (03)37.95.92 

ZOPAS VERSCHENEN... 
...ais nummer acht in de 

reeics « West-pocI<.efs » 

DOSSIER LIMBURG-

DE GROTE STAKING 

door 

Toon van Overstraeten, 

iioofdredakteur van «Wi j» . 

136 biz. tel<st, 2 0 b ! z . pal<-

l<:end fotomateriaal, 80 fr. 

Te bestellen bij : West-Pockets, (Vlaamse Vrienden van de Westhoek), 
Maskenslaan 33 te De Panne, prk. 9202.80 (met vermelding : «West-
Pocket nummer 8 » ) . Bij afname van vier ex. wordt een vijfde gratis 

bijgeleverd. 

DEBROÜWERIJ MOORTGAT 
2659 BREENDONK TEL. (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 
dus UW streek. UW volksgenoten I 

blankenberge 
141. d * smet da naeyerlaan - tel. (050)416.37) 

breughel 
ulien tersl 
/olledig pension 
<amers met ontbijt 
3lle komfort 
Tiaaltijden tegen alle prijzen 
speciale voorwaarden 
/oor groepen en autocar* 
'raag Inllehtlngan 

BRILLEN 
KONTAKT-
LENZEN 

INTEROPTIEK 
pvba 

Fabrikant-Ontwerper 

der RICHELIEU-
BRILLENKOLLEKTIE 
Hovenierstraat 9 Aalst 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen . 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel. 051/612.84 

H. PELEMAN-MARCKX 
Van Den Nestlei 16, Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
T.V. - RADIO - ALLE ELEKTRI
SCHE TOESTELLEN - HERSTEL

LINGEN A A N HUIS 
T.V, PELMAR 61 scherm, 

11.995 fr. t.p.v. 16.995 fr. 
Andere merken grootste korting 

« PIET POT» 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Polstraat 4 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avond» 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN » 

Kaai 26, St.-Amands a.d. Schelde 
Tel. (053)332.75 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugman* 

3-2-68 

Volledige terugbetaling 
van alle ziekenfondsen. 
LEDEN 2 0 % KORTING 

Telefoon ; 
(02)18.78.44 
(053)288.70 

WALTER ROUVND 
Ctiïfiomuti DCDcïa. eckeod door 

•Ut zltttafoiiilan 
ISRKSTRAAT H, ANTWERMN 

(Lel op het huisnummer I) 
Ttlcfoon SS 16 62 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Tsot l a m ra dit lilad: 10 '/• konlof 

WIJ-LEZERS VRAGEN Bl| H U N OPTICIEN 

Brilmonfuren 
Invoerder* : VANDERBRUGGEN 8, C ProvIncTettraat 9S, ANTWERPEN 

TEL (03)36.12.94 Opticien* Vraagt M bezoek van onze 
v*rteg«nwoordlg«r ' 

VOOR EEN VEILIGE CELDBELECCINC 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 

VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 

ONROERENDE GOEDEREN 

via "GROEP DE BONDT" 
Coremansstraaf 22, Berchem-Antwerpen 

Telefoon : 03/30.18.85 

HERMES 

Zuidlaan 54, Brussel 

V o l l e d i g e 

s e k r e t a r i a a t k u r s u s s e n 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnterlaan 211, Brussel 
TeL (02)11.00.33 

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

f . van Overstraeten 
Hoofdredakteur 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar 
Rotatyp, Sylvaln Dupulslaan 
110 1070 BrusseL TeL 
23.11.98. 

Beheer 

Voldersstraat 7 1 , Brussel 1 
TeL (02)125.160. 

Alle klachten voor niet ont-
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement j 300 fr. 
Halfjaarlijks t 170 fr. 
Driemaandelijks ; 95 fr. 
Abonnement bultenianc! : 

480 fr. 
Steunabonnement : 820 fr. 

'(minimum) 
Losse nummers ; 8 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening 1711.39 
«Wl]> Vlaams-nationaal week
blad. 

Verantw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Betzegemstraat 20 

Brussel 12 

meester 
k l e e r m a k e r 

Geniet van een 
aangename 
levensavond 
in het rustoord 

HUIZE 
LOREIN 

FAMILIALE SFEER 
Paddegatstraat 133 
TEL. 015/718.35 

2921 Nieuwenrode 
15 km. van Brussel (4 km. au
tostrade Brutsel-Antwerpen). 
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Groepen en maafschappijen 
allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenblik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag. 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien kri jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten 
Middag- en avondmaal In groep 
gezellig, fijn, goed en goedkoop 

De grote specialiteiten zijn • Ochsen-
schwanzsuppe - Hongaarse goelasj -
Eisbein mit Sauerkraut Kip aan hel 
spit • Krachtvleesschotel beter dan in 

Duitsland 
Inlichtingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven Tel. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Hulste Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen - Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

Aalst Tel. (053)22853 
THIER BRAU HOF 

Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 
Tel. (02)18.74.89 

BECO 
levering ̂  

BECO 

BECO ve 

p.v.b.a. BECO 1 

Tel. : 

/an gas- en 

Benzinestations 
rwacht ook Uw 
Crijgsbaan 236 

(03)52.81.73 

BECO 
stookolie ! 

BECO 
I 

bestelling I 
Z W I I N D R E C H T 

32.02.10 

De Vlaamse Automobilistenbond 
De Vlaamse Toeristenbond 

Vergunning Nr. 1185 Cat. A. 

bieden hun leden drie uitzonderlijke reizen naar Amerika, 
het Midden-Oosten en Azië aan : 
1. Kanada, Verenigde Staten : 

Geniet gedurende 16 dagen van New York, Washington, 
Chicago, Detroit, Cleveland, Montreal, 
(begin jul i) 

2. Turkije : 
1 8 dagen lang kunt U de oude griekse en romeinse ste
den bewonderen langs de Egeische en Middellandse Zee : 
Troje, Efesos, Antalya, Ankara, Kony, Boersa : 
reissom : 23 350 fr. (midden jul i) 

3. Centraal- en Zuid-lndië : 
Een droomreis van 23 dagen (eind december) langs de 
steden Calcutta, Madras, Agra, Delhi, Jaipoer, Auranga-
bad. Benares. 

Voor deze reizen zijn steeds uitstekende en bekwame reisleiders aan
gesteld . 
Verdere inlichtingen en inschrijvingen op het V.T.B.-V.A.B. hoofdsekre-

tariaat : Sint-Jakobsmarkt 45-47, Antwerpen 1 . Tel. 03/31.09.95. 
Alle V.T B.-V.A.B.-kantoren blijven de vrijdag open tot 20 uur. 

HEBT U REEDS 
de jongste uitgave van de VOLKSUNIE-PERSDIENST 

« FEDERALISTISCH VOORSTEL 
VAN DE VOLKSUNIE»? 

• Een ontontbeerlijk dokument voor wie wi l klaar zien In het vraag
stuk van de staatshervorming in België. 

• Een klare en duidelijke uiteenzetting van het enig alternatief te
genover het huidig geknoei : het federalisme zoals de Volksunie 
dit ziet en voorstelt. 

Te verkrijgen op hel Volksunie-Sekretariaat, Voldersstraaf 7 1 , 1000-Brussel of door stor
ting van 15 fr. op postrekening nr. 14.76.97. VZWD Volksunie Brussel !. 

Van heden tot 15 jul i brengt SUCCESKLEDINC MEYERS speciaal en alleen in het 

weekblad WIJ zi jn MAAND VAN DE MANTEL 

SUCCES KLEDING MEYERS 

40% 
op verfoon van deze advertentie : 

KORTING OP DE OFFICIEEL 
GETEKENDE PRIJZEN 

AADTCJFI AAD RESTAURANT 
AARTSELAAR ^ L I N D E N B O S 

BOOM« 

BAAN 1 bis -ANTWERPEN BRUSSEL-

CAFÉ PALMBOOM 

^ ^ ^ ^ 

SPOORV'EG 

5cb»« 

SUCCESKLEDINC 

MEYERS 
RUIME PARKING 

NIEL 

St NIKLAAS 

VEMSE 

A. DE LANGLESTRAAT 

4-6-8 NIEL RUPEL 

T E L : 
03.78.11.44. 78.35.39 

Open alle werkdagen van 9 to t 20 uur — zaterdags to t 18 uur 
zondagen en feestdagen steeds gesloten. 


