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FEDERALISERING

De gezondheidscrisis, een aanzet tot  
efficiënt federalisme?

Aube wirtgen en Dave Sinardet

In een federale staat zoals België hebben de federale overheid en de deelgebieden auto-
nome bevoegdheden, dit zijn takenpakketten waarbinnen een bestuursniveau in begin-

sel autonoom regelgeving kan aannemen.

Dat betekent uiteraard dat die bevoegdheden dienen te worden verdeeld tussen de fe-
derale overheid en de deelgebieden. Dat gebeurt door bepaalde taken uitdrukkelijk aan 
het ene of het andere bestuursniveau toe te wijzen. Men spreekt in dat verband van 
toegewezen bevoegdheden.

Het is evenwel onbegonnen werk om iedere mogelijke, bestaande aangelegenheid op te 
lijsten en uitdrukkelijk aan het ene of het andere bestuursniveau toe te vertrouwen. Bo-
vendien doen maatschappelijke evoluties, zoals de opkomst van sociale media of andere 
technologische innovaties, telkens weer nieuwe noden aan regelgevend optreden en dus 
bevoegdheden ontstaan. Om een bevoegdheidsvacuüm te voorkomen moet een federa-
le staat dus noodzakelijk een back-upplan hebben, dat wil zeggen dat een bestuursni-
veau wordt aangewezen dat instaat voor de ‘restcategorie’ van bevoegdheden die niet 
uitdrukkelijk aan het ene of het andere bestuursniveau zijn toegewezen. Het betreft de 
zogenaamde residuaire bevoegdheden.1 

De beslissing om de residuaire bevoegdheden aan de federale overheid, dan wel aan de 
deelgebieden toe te bedelen, hangt veelal samen met de wijze waarop de federale staat 
is tot stand gekomen. In een centrifugaal federalisme, waar de unitaire staat eerst be-
stond en de deelgebieden door defederalisering tot stand kwamen, beschikt de federale 
staat meestal over het residu van de bevoegdheden en de deelgebieden over de toege-
wezen bevoegdheden. Dat is met name het geval in België, althans zolang artikel 35 van 
de Grondwet niet wordt uitgevoerd.2
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Principes van bevoegdheidsverdeling in België

In België zijn er twee types deelgebieden, zijnde de gemeenschappen en gewesten, wat 
de verdeling verder complexifieert: er moet immers beslist worden of federale bevoegd-
heden worden overgeheveld naar de gewesten of de gemeenschappen. 

De bevoegdheidsverdeling wordt in België door een aantal principes beheerst, waaron-
der het beginsel van de exclusiviteit van de bevoegdheden en de hiërarchische gelijkheid 
tussen de federale overheid en de deelgebieden.

Tijdens de verschillende staatshervormingen hebben de grondwetgever en de bijzondere 
wetgever ernaar gestreefd om het Belgisch federalisme te baseren op het exclusiviteits-
beginsel. Dit impliceert dat in principe slechts één overheid bevoegd is voor een bepaalde 
aangelegenheid op een bepaald grondgebied.

In werkelijkheid blijkt evenwel dat in de meeste aangelegenheden de techniek van de 
zogenaamde ‘gedeelde exclusieve bevoegdheden’ werd toegepast. Dit houdt in dat som-
mige aspecten van een aangelegenheid exclusief worden toegewezen aan een bestuurs-
niveau, terwijl andere aspecten van diezelfde aangelegenheid aan een ander bestuurs-
niveau worden toevertrouwd.3 Zo is de federale overheid bevoegd voor de regeling van 
de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en zijn de 
gemeenschappen bevoegd voor het beleid betreffende het onthaal en de integratie van 
vreemdelingen. 

Een systeem van ‘gedeelde exclusieve bevoegdheden’ brengt met zich mee dat een over-
heid, zelfs wanneer ze binnen de grenzen van haar bevoegdheid blijft, het beleid van een 
andere overheid kan doorkruisen.

Bovendien, en hoewel het principe van exclusieve bevoegdheid het uitgangspunt bleef 
bij de verschillende staatshervormingen, zijn in de loop van de tijd verschillende afwij-
kende technieken toegepast, zoals de parallelle bevoegdheden, de concurrerende be-
voegdheden en de parallelle uitoefening van exclusieve bevoegdheden.

Last but not least moet het principe dat de deelgebieden slechts kunnen optreden bin-
nen de hen toegewezen bevoegdheid worden getemperd door de zogeheten ‘implicie-
te bevoegdheden’. Dit betekent dat de deelgebieden, onder bepaalde voorwaarden, een 
bevoegdheidsdomein kunnen betreden dat niet het hunne is, maar dat van de federale 
overheid.

Het exclusiviteitsbeginsel blijkt dus enkel in theorie het centrale uitgangspunt in het 
Belgisch federalisme, in werkelijkheid wordt het langs alle kanten door uitzonderin-
gen uitgehold. De onderscheiden bevoegdheden zijn versnipperd over de verschillende 
bestuursniveaus.
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Problemen met de bevoegdheidsverdeling in België

Het resultaat van deze aanpak is dat de bevoegdheidsverdeling in België – alvast in 
sommige domeinen – onvoorstelbaar complex is en dat voor bepaalde bevoegdheids-
domeinen al te veel politieke actoren en bestuursniveaus gelijktijdig en bij voorkeur ge-
lijklopend dienen op te treden. De versnippering van bevoegdheid over verschillende 
bestuursniveaus leidt ertoe dat geen coherente bevoegdheidspakketten bestaan. Deze 
versnippering heeft ook als vanzelfsprekend gevolg dat er moet samengewerkt worden. 
Ook wanneer die samenwerking constructief verloopt, blijkt die werkwijze niet altijd de 
meest adequate en efficiënte te zijn. 

Omdat België bovendien een klein, dichtbevolkt land is, waar de deelgebieden niet me-
teen duidelijk afgebakende socio-economische en socio-demografische gehelen zijn 
maar daarentegen op verschillende vlakken in elkaar overlopen, moet er vaak zelfs sa-
mengewerkt worden in materies die grondwettelijk wél grotendeels tot de bevoegdheid 
van de deelgebieden behoren maar die overleg, coördinatie en vaak zelfs een gezamen-
lijke beslissing vereisen. Zo behoort het invoeren van een vorm van rekeningrijden tot 
de autonome bevoegdheid van de gewesten maar is er een vrij grote consensus onder 
experts en politici dat er best één systeem wordt bepaald en ontwikkeld voor het hele 
Belgische grondgebied. Dat betekent in de praktijk dat minstens drie regeringen hier-
over een consensus moeten vinden en een akkoord maken, waarbij best ook de federale 
regering betrokken wordt. In theorie zullen het de betrokken ministers zijn die hierover 
in een interministeriële conferentie een compromis moeten vinden, maar wanneer het 
belangrijke beslissingen betreft moeten die daarover eerst een akkoord op zak hebben 
binnen hun regering.

De kern van de politieke besluitvorming in België ligt echter bij de politieke partijen. Het 
woord heeft een pejoratieve bijklank, maar ook in politiek-wetenschappelijke literatuur 
wordt België daarom weleens als een ‘partitocracy’ beschreven. Op dit moment zijn 
negen partijen vertegenwoordigd in de drie gewestregeringen, met elk eigen visies en 
belangen. Een akkoord tussen de drie gewestregeringen betekent dus in de praktijk één 
tussen negen partijen. De Belgische ervaring met incongruent samengestelde regerin-
gen – vooral sinds 2003 – heeft bovendien aangetoond dat het sluiten van akkoorden 
bemoeilijkt wordt wanneer partijen op het ene niveau in de meerderheid en op het ande-
re in de oppositie zitten. Het vinden van compromissen tussen partijen die in één rege-
ring zitten is doorgaans minder moeilijk omdat ze vaak hetzelfde belang delen, zoals het 
overleven van de regering.

Kortom: daar waar de invoering van een vorm van rekeningrijden toen dit nog federa-
le bevoegdheid was, moest beslist worden door een viertal partijen binnen één rege-
ring, moet daarover sinds de defederalisering een compromis gevonden worden door 
een klein tiental partijen verspreid over drie à vier regeringen. Niemand betwist dat het 
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vinden van akkoorden binnen Belgische regeringen door communautaire en andere te-
genstellingen zeker niet van een leien dakje liep maar de vraag is of de defederalisering 
het beslissingsproces niet nog complexer heeft gemaakt. Geregeld komt het er op neer 
dat beleid uiteindelijk met meer verschillende partijen moet gevoerd worden dan toen de 
bevoegdheid nog federale materie was. 

Dat is ook het geval op het vlak van het gezondheidsbeleid.

De Belgische bevoegdheidsverdeling rond gezondheidsbeleid en 
de coronacrisis

Het gezondheidsbeleid werd reeds bij de Tweede Staatshervorming aan de gemeen-
schappen toegewezen. Tussen 1980 en 2014 onderging deze regeling geen enkele wij-
ziging, hoewel de federale overheid noch de deelgebieden tevreden waren met de vaak 
onduidelijke contouren van hun bevoegdheden. In het kader van de zesde staatshervor-
ming werd de regeling herzien, hetgeen neerkwam op een uitbreiding van de bevoegd-
heden van de gemeenschappen. Hoewel een meer homogene verdeling van bevoegdhe-
den toen één van de veelgebruikte argumenten was voor deze bevoegdheidsoverdracht, 
behoort de regeling inzake het gezondheidsbeleid tot de meest complexe bevoegdheids-
verdelingen in het Belgisch federalisme. Het gaat om een gedeeld exclusieve bevoegd-
heid, waarbij verschillende deelaspecten van de materie residuair federaal blijven of uit-
drukkelijk aan de federale overheid worden voorbehouden. Het is bovendien niet steeds 
eenvoudig om het gezondheidsbeleid af te bakenen ten opzichte van belendende perce-
len zoals de uitoefening van de geneeskunde.4

De complexiteit van de bevoegdheidsverdeling heeft in een aantal domeinen zijn limie-
ten bereikt, dat staat buiten kijf. Dat er nood is aan vereenvoudiging en opheldering, zal 
niemand betwisten. 

Een overdreven complexe bevoegdheidsverdeling is immers niet zonder risico. Minstens 
schuilt daarin het gevaar dat een bestuur dat zijn verantwoordelijkheid om opportuni-
teitsredenen niet wenst te nemen, zich verschuilt achter onduidelijkheid over de contou-
ren van zijn bevoegdheid. Omgekeerd moedigt het al te gulzige overheden aan domeinen 
te betreden die niet tot hun bevoegdheid behoren, wat er toe leidt dat het beleid van de 
daadwerkelijk bevoegde overheid wordt doorkruist of gedwarsboomd.

Zeker in het domein van de gezondheidszorg maakt de versnippering van bevoegdheden 
dat zeer veel partijen betrokken zijn bij het beleid. De situatie is nog complexer dan bij 
een regionale bevoegdheid zoals mobiliteit, omdat bij het gezondheidsbeleid nog meer 
regeringen betrokken zijn. Op dit moment zijn in België maar liefst negen regerings leden 
bevoegd voor een aspect van gezondheidszorg. Allereerst is er uiteraard de federale mi-
nister van Volksgezondheid. Aangezien de drie gemeenschappen sinds 1980 bevoegd 
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zijn voor het gezondheidsbeleid komen daar sowieso drie gemeenschapsministers bij. 
Dat het een gemeenschapsbevoegdheid betreft, betekent ook dat in Brussel minstens 
twee ministers bevoegd zijn, voor de Vlaamse en de Franse Gemeenschapscommissie 
(en beiden ook voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie). Zo zitten we al 
aan zes. Er zitten echter ook bevoegdheden bij de gewesten, wat maakt dat ook in de 
Waalse gewestregering een minister bevoegd is. En dan is het ook nog altijd mogelijk 
dat binnen regeringen bevoegdheden verbonden met gezondheidszorg over verschillen-
de ministers (en partijen) verspreid worden. Dat is onder meer in deze legislatuur het 
geval in de Franse gemeenschap en in de Franse gemeenschapscommissie. Op één van 
de twee bevoegde leden van de Franse Gemeenschapscommissie na5 zijn al deze mi-
nisters vandaag vertegenwoordigd in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. 
Daar zetelen dus acht ministers behorende tot zeven verschillende partijen.6 Toen in mei 
2018 op het UZ Brussel een verkiezingsdebat over gezondheidszorg werd georganiseerd, 
kregen de politici in het panel een raadseltje voorgelegd door Marc Noppen, directeur van 
het UZ Brussel: nadat hij de andere had opgenoemd vroeg hij het panel wie de nog niet 
vernoemde voor volksgezondheid bevoegde minister was. Geen enkele politicus in het 
panel – allemaal experten in gezondheidszorg waaronder de federale minister Maggie 
De Block – wist het juiste antwoord te geven.

Het spreekt voor zich dat deze structuur niet de meest ideale is wanneer zich een onge-
ziene gezondheidscrisis voordoet zoals degene die we nu kennen en die op vele vlakken 
een uniforme nationale aanpak vereist. Een dergelijke setting houdt ernstige risico’s in en 
thans zijn er reeds tal van voorbeelden aan te wijzen waar het de bevoegdheidsverdeling 
is die voor verwarring en vertraging gezorgd heeft. Uit de verslagen van de Interministe-
riële Conferentie voor Volksgezondheid tijdens de periode van de Coronacrisis blijkt bij-
voorbeeld dat het lange tijd onduidelijk bleef wie nu precies de verantwoordelijkheid voor 
het contactonderzoek op zich zou (moeten) nemen, de gemeenschappen of de federale 
overheid, wat uiteindelijk leidde tot hoogoplopende conflicten tussen Vlaams minister 
Wouter Beke (CD&V) en federaal minister Philippe De Backer (Open Vld) en een aanzien-
lijke vertraging van de opstart ervan. Ook de bestellingen van beschermingsmateriaal 
gebeurden door de verschillende overheden teveel los van elkaar, zonder veel transpa-
rantie, waardoor ook hier aan efficiëntie werd ingeboet. Er waren ook problemen van co-
ordinatie met de Risk Management Group (RMG), nochtans samengesteld uit vertegen-
woordigers van de kabinetten van de verschillende ministers bevoegd voor gezondheid, 
wat onder meer leidde tot het te lang uitblijven van een duidelijke teststrategie.

Naar een nieuwe bevoegdheidsverdeling?

Sinds de aanvang van de gezondheidscrisis gingen terecht, steeds meer stemmen op 
om de bevoegdheidsverdeling inzake gezondheidsbeleid te herbekijken. Daarbij klinkt de 
roep om verdere opsplitsing het luidst. Volgens die strekking kan de versnippering best 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100034543520150&__tn__=K%2AF&eid=ARBkwOPklvnwoX0bm3vve5qaOIgJsKS4LpuRQHivkk_8fhirbAyWWjeiXarM4Zgzzom--nwVN4xrU9dm&__xts__%5B0%5D=68.ARAlPKBL5U6X7jDOHhoVRJwBHi7DJaaqhCSc6mnSuSI2Fl5ZfwEIy9yU3pFh8P00H7UQAovKU6C5YCF_drgk6fGxxgsagOfldP4OZp5vqMIL2Jqh5Mfw847IbUyT1Bz589vnaJfqxJ1hxWk-QZ5v8DGFYjD-PUwlyTXqN04yNFuPVMpv87Hx4lWCGmN9CYeiYDzynxrzti4Y_FZQrwA7hFHPkGuEhcL1lyV_Vk8LIDgOfA
https://www.facebook.com/profile.php?id=100034543520150&__tn__=K%2AF&eid=ARBkwOPklvnwoX0bm3vve5qaOIgJsKS4LpuRQHivkk_8fhirbAyWWjeiXarM4Zgzzom--nwVN4xrU9dm&__xts__%5B0%5D=68.ARAlPKBL5U6X7jDOHhoVRJwBHi7DJaaqhCSc6mnSuSI2Fl5ZfwEIy9yU3pFh8P00H7UQAovKU6C5YCF_drgk6fGxxgsagOfldP4OZp5vqMIL2Jqh5Mfw847IbUyT1Bz589vnaJfqxJ1hxWk-QZ5v8DGFYjD-PUwlyTXqN04yNFuPVMpv87Hx4lWCGmN9CYeiYDzynxrzti4Y_FZQrwA7hFHPkGuEhcL1lyV_Vk8LIDgOfA
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worden weggewerkt door het gezondheidsbeleid geheel over te dragen aan de gemeen-
schappen. Met andere woorden zouden die aspecten die thans nog tot de federale over-
heid behoren best ook worden gecommunautariseerd. 

Sommige voorstanders van verdere opsplitsing van de gezondheidszorg pleiten dan 
weer eerder voor een (gedeeltelijke) regionalisering, een overheveling naar de gewesten 
dus. Als men al een consensus kan vinden over een verdere overheveling, dreigt de vraag 
naar welke deelgebieden dit moet gaan dus nog voor conflict te zorgen. Dit was immers 
reeds het geval tijdens de onderhandelingen over de zesde staatshervorming, waar één 
van de belangrijke conflictpunten onder de partijen was of men de kinderbijslagen en en-
kele uitkeringen die binnen de gezondheidszorg vallen naar de gemeenschappen dan wel 
naar de gewesten moest overhevelen, onder meer vanwege de gevolgen voor Brussel.7 
Die tegenstelling was één van de dossiers die een compromis over de zesde staatsher-
vorming lang bemoeilijkte, een scenario dat zich bij een zevende staatshervorming dus 
dreigt te herhalen. 

Het valt op dat wanneer op het terrein blijkt waartoe de complexiteit van de Belgische 
bevoegdheidsverdeling leidt, meestal als oplossing het verder afbouwen van de fede-
rale bevoegdheden wordt voorgesteld. Het omgekeerde scenario, namelijk materies 
van deelstatelijk niveau terug naar het federaal niveau overhevelen, wordt minder vaak 
bepleit.

Al lijkt het tij te keren, want de laatste jaren is het tegengeluid dat vroeger nauwelijks 
bestond wel opvallend sterker geworden. Uit recent onderzoek bleek dat de steun voor 
herfederalisering van bevoegdheden onder parlementsleden van verschillende partij-
en de voorbije jaren gegroeid is8. Ook in het debat rond de bevoegdheidsverdeling van 
gezondheidszorg werd door sommigen een (gedeeltelijke) herfederalisering van het ge-
zondheidsbeleid voorgesteld.

Dat is een hoopgevende ontwikkeling. Volwassen, voldragen en hedendaags federalisme 
veronderstelt immers dat het debat open en vrij ‘in twee richtingen’ kan worden gevoerd.

Toch valt te vrezen dat een volgende, zevende staatshervorming enkel zal leiden tot 
nog meer versnippering van bevoegdheden, volgens de oude, beproefde recepten. Ook 
valt te vrezen dat enkel gekeken wordt in de richting van verder regionaliseren en com-
munautariseren. Zou men daarin tot het uiterste gaan en alle federale bevoegdheden 
rond gezondheidszorg voor zover mogelijk opsplitsen, zou men in de huidige setting een 
nationale gezondheidscrisis nog steeds te lijf moeten gaan met acht ministers van volks-
gezondheid, aangezien dan enkel de federale minister in theorie zou wegvallen (in de 
praktijk zou er echter ongetwijfeld minstens een federale bevoegdheid overblijven voor 
coördinatie bij epidemieën). 
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De toewijzing van bevoegdheden aan een overheid zou nochtans de resultante moeten 
zijn van een afweging tussen de democratische legitimiteit op dat domein en de effici-
entie van overheidsoptreden op dat niveau. In een geavanceerde federale staat, zoals 
de onze, zou bevoegdheidsallocatie moeten berusten op een beredeneerd en gestruc-
tureerd debat over het optimale niveau om een bepaalde maatregel uit te vaardigen. 
Per beleidsdomein dient te worden afgewogen welk het meest adequate of geschikte 
bestuursniveau is om maatregelen uit te vaardigen. Dat daarbij culturele en politieke 
overwegingen een belangrijk gewicht dienen te krijgen, zal niemand betwisten. Maar 
aspecten zoals schaalvoordelen en efficiëntiewinst zijn – al zeker in een geglobaliseerde 
context – minstens even belangrijk.
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