Marnixringvergadering Maandag 14 oktober 2019 om 20.00 u
MR leden van Veurne Zannekin
Kandidaatleden: Hilde Decraene en Marc, Bart Pattyn, Gaby Vandromme
Gasten van Tillo en Machtelt, Jan Colaert en Greta, Inge Moyson, Hilde Vincke en Marcel Gonnissen
Rik opent de vergadering en verwelkomt de leden, de gasten en de spreker van deze avond Tillo Baert.
Het menu brengt als voorgerecht zeewolf op korst gebakken met botersaus, als hoofdgerecht krijgen we
Eendenborst met lentegroentjes.
Machtelt leidt haar zoon Tillo graag in.
Net als zijn vader is Tillo uit het goede hout
gesneden. Dank zij zijn interesse, gestaag werken
en voortdurende inzet maakt hij vandaag deel uit
van een groep mensen die de federale
onderhandelaars ondersteunen. Tillo heeft zich
jarenlang toegelegd op de studie van de
ingewikkelde constructie die België is. Hij is zeer
goed op de hoogte om ons dit erg complexe
onderwerp toe te lichten.

"Op het eerste gezicht is België een klassieke
Staat, met een regering, parlement, rechters en
burgers die democratisch mogen gaan stemmen.
Dat is het gekende beeld boven de waterlijn.” zo
begint Tillo zijn uiteenzetting.
Net zoals in vele andere westerse democratieën
werd het stemrecht doorheen de eeuwen
geleidelijk uitgebreid waardoor een grotere
doorsnede van de bevolking mocht gaan
stemmen.
Dit leidde in België tot een dubbele dynamiek die ook in het Belgisch Staatsrecht vertaald werd. Aan de ene
kant leidde meer inspraak tot een opdeling met onder andere de gekende staatshervormingen. Aan de
andere kant leidde de wil om België te behouden ook tot een meer verdoken inperking van de inspraak.
De complexiteit van de staatshervormingen en de regels en regeltjes die de democratische meerderheid
moeten intomen, vormen een kluwen onder de waterlijn.
We duiken onder die waterlijn en verkennen dit kluwen aan de hand van enkele zeer praktische
voorbeelden.
“Onder de waterlijn ontdekken we de democratische prijs voor het behoud van België en een verklaring
voor de huidige impasse.” Zo rond Tillo uiteindelijk zijn betoog af.
Na een korte vraagstelling dankt Wim de spreker voor zijn presentatie en de uitleg over de huidige situatie
in België. We begrijpen nu toch iets beter waardoor de federale onderhandelingen duidelijk ingewikkelder
zijn dan goed is voor België.
Tillo stelt zijn presentatie ter beschikking voor wie deze wil nalezen.
(verslag Chris)

