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Oudenaarde, een kleine gezellige stad gelegen in Zuid-Oost-Vlaanderen, gelegen 

langs de Schelde en aan de rand van de Vlaamse Ardennen, heeft een roemrijk 

verleden.  

Die bekendheid heeft zij hoofdzakelijk te danken aan het laatgotische stadhuis en 

aan haar wandtapijtenindustrie. Die nijverheid leverde Oudenaarde zelfs 

internationale faam op. De stad heeft heel wat in petto voor bezoekers, je kunt er 

heerlijk wandelen door oude steegjes, het architecturale bewonderen. Oudenaarde is 

een stad waar cultuur en natuur elkaar vinden, na amper 2 km. rijden maak je kennis 

met een stukje ongerept natuurgebied: de Vlaamse Ardennen.  

 

ACADEMISCHE ZITTING (Hotel De Zalm – Hoogstraat 2-4)  



 

14.30 u. Academische zitting 

Vlaanderen en Europa. 
Noodzaak en grenzen van solidariteit 

 

*** 

 

Toespraak  
"Haalbare solidariteit in federale en semi-federale staten" 

 

door dr.economie Annelore Van Hecke, 

 onderzoeker Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving KULeuven (VIVES) 

 

 

 

Het hele gedachtegoed van deze 

toespraak ligt vervat in de VIVES 

Beleidspaper 16 van de hand van  

dr. Annelore Van Hecke.  

 

 

 

 

 

 

'De recente versterkingen van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) dwingen de 

Europese lidstaten tot een grotere budgettaire discipline. In principe worden enkel 

centrale overheden onderworpen aan de nieuwe Six-Pack, Two-Pack en 

Begrotingspact maatregelen. Onrechtstreeks echter, via de interne vertaling van 

deze nieuwe begrotingsnormen naar regionale en lokale overheden, zullen ook deze 

laatsten met strengere budgetbeperkingen geconfronteerd worden. Dit artikel gaat 

dieper in op de specifieke rol van de centrale overheden in de nationale en Europese 

begrotingspolitiek en de verticale coördinatie van begrotingsinspanningen in België.' 

 

Lees de VIVES Beleidspaper 16: 

 

Het Europese begrotingskader en de interne verdeling van begrotingsinspanningen 

binnen een federale staat 

http://www.econ.kuleuven.be/VIVES/publicaties/beleidspapers/BP/bp2013/vives-beleidspaper-maart.pdf
http://www.econ.kuleuven.be/VIVES/publicaties/beleidspapers/BP/bp2013/vives-beleidspaper-maart.pdf


 

gevolgd door de uitreiking van de VVA-prijs aan 
Prof. dr. Hendrik Vuye 

  

De laureaat van de VVA-prijs 2013 

met het beeldje van Kobe  

Prof. dr. Hendrik Vuye en zijn dame 

prof. dr. Sophie Vuye-Stijns  

  

ProProf. Hendrik Vuye werd geboren te Ronse in 1962, een taalgrensgemeente met 

faciliteiten. 

Hij is licentiaat in de rechten (1986), in de criminologie (1986) en in de wijsbegeerte 

(1988). 

Sinds 1993 is hij Doctor in de rechten (KULeuven). 

Hij is sinds 1993 professor Staatsrecht en Rechten van de Mens aan de Universiteit 

Namen. 

Hij was tevens de opstartdecaan van de nieuwe rechtsfaculteit aan de Uhasselt. 

Hij was ook van 1996 tot 2008 hoogleraar "Buitenlandse rechtsstelsels" aan de 

Faculteit rechten van de UAntwerpen. 

Meer dan 200 publicaties staan op zijn naam in de domeinen Staatsrecht, Rechten 

van de Mens en Goederenrecht. Hij schrijft geregeld columns in De Standaard, De 

Morgen en De Tijd en wordt vaak geïnterviewd door diverse media (waaronder 

Knack, Gazet van Antwerpen, radio1, Terzake, …). 

 
Toespraak en dankwoord door Prof. Hendrik Vuye 

 
"De gelaagdheid van de solidariteit"  

We vatten hier de toespraak in grote lijnen samen 



 

 

Twee verschillende visies op solidariteit  

 

Bij de bekendmaking van de  laureaat van de VVA Prijs 2013 –Hendrik Vuye 

(Universiteit Namen) 

 

Ter gelegenheid van de uitreiking van de VVA-prijs gaf laureaat Hendrik Vuye 

(hoogleraar grondwettelijk recht Namen) een uiteenzetting over de verschillende 

wijze waarop binnen België naar solidariteit gekeken wordt.  

 

Het woord solidariteit duikt in zowat alle politieke en sociaaleconomische debatten 

op. Het gaat om solidariteit tussen het rijke Vlaanderen en armere Wallonië, tussen 

Wallonië en Brussel die samen als een Wallobrux een tegengewicht willen vormen 

tegenover Vlaanderen, het gaat om de band tussen Vlaanderen en de Vlamingen in 

Brussel. 

 

Vuye analyseert interviews, toespraken en debatten waaraan politici van de twee 

taalgemeenschappen deelnemen. Hij komt al snel tot de vaststelling dat het begrip 

solidariteit aan beide kanten van de taalgrens op een totaal verschillende manier 

wordt geïnterpreteerd. Hij begint met een recent interview van FDF-voorzitter Olivier 

Maingain. Als die man het over solidariteit heeft, dan beperkt zich dat tot de hechte 

band tussen alle Franstaligen in België. Concreet gaat het dan om de nood aan een 

soort van Waals-Brusselse federatie waar voor Vlamingen amper of geen plaats meer 

is. Die interfrancofone solidariteit moet ten allen prijze bewaard blijven. In het 

conflictmodel van Maingain wordt die Waals-Brusselse federatie tegenover 

Vlaanderen geplaatst. 

 

Aan Vlaamse kant is solidariteit iets totaal anders. Vlamingen hebben het steevast 

over de geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel. Volgens de ene studie 

bedragen ze 6 miljard euro per jaar, volgens een andere studie - die de rentelasten 

in rekening neemt - zelfs 16 miljard. In Vlaanderen gaan zowel politici als bevolking 

uit van het principe dat er “nood is aan solidariteit maar dat er ook grenzen aan 

zijn.” Vuye gebruikt die zin trouwens expliciet in zijn uiteenzetting en verwijst op die 

manier ook naar het recente VVA-jaarboek. 



 

Het debat over de geldstromen woedt in Vlaanderen al decennia. Er is bij de publieke 

opinie een grote meerderheid terug te vinden die er geen problemen mee heeft om 

geld af te dragen aan een minder welvarend Wallonië en Brussel. Maar die transfers 

moeten wel eindig en transparant zijn. En daar nijpt nu net het schoentje volgens 

Vuye. Die geldstromen zijn in de ogen van de Franstaligen een evident onderdeel van 

de werking van een federale staat. Over die solidariteit hoeft niet onderhandeld of 

gediscussieerd te worden. Ze is er en ze blijft er. 

 

Meer nog, indien deze vorm van solidariteit niet meer gehandhaafd kan worden, dan 

heeft de Belgische federatie geen bestaansrecht meer. Onder andere aan de hand 

van uitspraken van Franstalige grondwetspecialisten als Christian Behrendt en 

Hugues Dumont toont Vuye aan dat indien deze geldstromen niet meer gegarandeerd 

worden omdat de sociale zekerheid of de fiscaliteit volledig worden gesplitst, België 

voor de Franstaligen geen bestaansrecht meer heeft. 

 

Een relevante stelling op een ogenblik dat pleidooien voor ”totale autonomie” van de 

kant van een partij als de N-VA  met een vergrootglas worden bekeken en dagenlang 

worden geanalyseerd in kranten en TV-journaals. Maar die Franstalige dreigementen 

met separatisme krijgen opvallend weinig aandacht. 

Twee publieke opinies 

 

In zijn betoog wijst Vuye verder op de problemen die er op het vlak van solidariteit 

ontstaan wanneer het hier gaat om twee totaal verschillende gemeenschappen met 

hun eigen TV-zenders, kranten, sport- of muziekidolen en dus publieke opinies. In 

Vlaanderen weet amper iemand wie de zangeres Mylène Farmer is, in Wallonië zijn 

de zangeressen van K3 en de actrice Nathalie Meskens nobele onbekenden. 

Solidariteit is volgens Vuye slechts mogelijk wanneer er tussen verschillende 

groepen voldoende maatschappelijke en sociale cohesie bestaat. Hij ziet die cohesie 

in België niet, aangezien België uit twee verschillende 

communicatiegemeenschappen bestaat. 

 

Een voorbeeld ter verduidelijking: in Vlaanderen wordt dus al jaren gediscussieerd 

over zin en onzin van solidariteit met de Franstaligen.  Maar er worden nooit vragen 

gesteld bij de solidariteit tussen pakweg een rijker West-Vlaanderen en een armer 

Limburg.  Om de simpele redenen dat het in dit laatste geval over één publieke 

opinie gaat. 

 

Vuye gaat in zijn betoog naadloos over van België naar Europa. Zeker binnen de 

muntunie die de eurozone is worden meer en meer vragen gesteld bij de solidariteit 

tussen rijke landen en staten die minder welvarend zijn en bovendien grote schulden 

hebben opgebouwd.  Een steeds groter deel van de publieke opinie in landen als 

Duitsland, Finland en Nederland is niet bereid om een permanente geldstroom naar 

probleemlanden als Griekenland, Spanje of Cyprus te voeden. De redenen liggen voor 



de hand. Ten eerste is de sociale en maatschappelijke cohesie binnen de Europese 

Unie nog altijd zeer beperkt. Ten tweede gaat solidariteit, of toch transparante 

solidariteit ervan uit dat er tegenover een bijdrage van rijkere landen of regio’s ook 

een tegemoetkoming van de andere kant staat. Iemand wil pas betalen of bijdragen 

als daar iets tegenover staat. Maar dat is in Europa en België zo goed als 

onbestaande. 

 

Integendeel, Vuye wijst naar de constante aanvallen die Franstalige politici en 

opiniemakers tegen Vlamingen lanceren.  Vlamingen zouden egoïstisch zijn. Dat lokt 

bij hem twee bedenkingen los. Ten eerste vindt Vuye dat een regio die jaarlijks 

miljarden afdraagt aan een andere regio totaal niet egoïstisch is, integendeel. Ten 

tweede –en dat is eerder een vraag dan een bedenking- begrijpt Vuye niet waarom 

Franstaligen mordicus met de Vlamingen nog in één land willen samenleven als deze 

laatsten toch allemaal egoïsten zijn. “Is die pro-Belgische houding dan een soort van 

masochisme?” vraagt de grondwetspecialist zich af. Op die vraag heeft hij nog altijd 

geen antwoord gekregen. 

 

Alain Mouton  

  

CULTUREEL NAMIDDAGPROGRAMMA:  

U wordt gevraagd uw keuze te maken uit de volgende activiteiten: start om 16.30 

u.(stipt) 

 Groep 1:Bezoek MOU (Museum Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen) 

o Het MOU - Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen - brengt 

de 1000-jarige geschiedenis van de stad, gelegen in Vlaanderens 

mooiste landschap, tot leven. 

Het museum is gehuisvest in een van de mooiste stadhuizen van België. 

Op het gelijkvloers neemt de gids je via interactieve media en 

historische stukken mee op een reis door de tijd, van de middeleeuwen 

tot vandaag. Oudenaarde genoot eeuwenlang wereldfaam om zijn 

wandtapijten. Vooral de verdures (groentapijten met prachtige 

landschappen) waren gegeerd. Het museum hangt vol met originele 

wandtapijten, waarvan het grootste deel uit de 16de en 17de eeuw. 

In drie andere stadhuiszalen ontdek je dat Oudenaarde ook een 

belangrijk centrum voor edelsmeedkunst was. De collectie De Boever - 

Alligoridès is een van de grootste zilvercollecties van Vlaanderen, met 

topstukken uit elf Europese landen. 

http://www.mou-oudenaarde.be/ 

http://www.mou-oudenaarde.be/


 Groep 2 :  Historische stadswandeling ‘Oudenaarde door de eeuwen heen’ 

Het stadhuis, de Onze-Lieve-Vrouw van Pamelekerk en de Sint-Walburgakerk 

blijven toppers 

 

Toch biedt de Scheldestad een rijkdom aan kleinere maar niet minder mooie 

monumenten zoals het pittoreske begijnhof, het statige Huis Margaretha van Parma, 

de Boudewijntoren en het 18de-eeuwse vleeshuis. Zij vertellen elk hun rijke en 

bewogen geschiedenis. De stad kent meer dan 100 geklasseerde monumenten.  

De stadswandeling “Oudenaarde door de eeuwen heen” brengt je langs verrassende 

verscholen hoekjes en monumenten. Maar niet alleen verscholen stenen genieten 

onze aandacht, gezellig flaneren langs de Schelde en een adempauze in het 

stadspark staan ook op het programma. 

  

Gids en wandelaars trotseren kranig de kou  
De O.L.-Vrouw van Pamelekerk aan de 

overkant van de Schelde  

  

Groep 3  : Rijkdom van het wandtapijt –bezoek aan huis de Lalaing  

o Een bezoek aan de wandtapijtencollectie in het MOU en het restauratie- 

en weefatelier Huis de Lalaing is zeker een aanrader. 

De gerenommeerde Oudenaardse wandtapijten zijn zowat in alle 

wereldsteden te bewonderen maar ook Oudenaarde herbergt een 



prestigieuze collectie wandkleden, waarvan het grootste deel uit de 

16de en de 17de eeuw, in haar gloednieuw museum MOU. 

In het Huis de Lalaing, het restauratie- en weefatelier, kan je het weven 

van een wandkleed minutieus volgen en wordt het restauratieproces uit 

de doeken gedaan. Dit Huis is beslist een unicum in Vlaanderen en is 

een absolute must in combinatie met een bezoek aan de 

wandtapijtencollectie. 

  

  

Gids Monique Debucqoy 

voor het witte Huis de Lalaing  
In het Huis de Lalaing  

 Groep 4 : Centrum Ronde van Vlaanderen 

o In het belevingsmuseum, op de benedenverdieping van het CRVV, kun je 

de Ronde van Vlaanderen iedere dag opnieuw beleven en zelfs winnen. 

Je wordt er ondergedompeld in de typische Rondesfeer, je kruipt er in 

de huid van Rondehelden, op interactieve attracties voel je de nijdigheid 

van de hellingen en de onbarmhartigheid van de kasseien 

o www.crvv.be 

 

AVONDPROGRAMMA 

 

18.30 u.  Receptie in hotel De Zalm (Hoogstraat 2-4) 

 

19 u. Vriendenmaal 

http://www.crvv.be/


  

Annelore Van Hecke en partner aan de 

feesttafel  

Feesttafel met bestuursleden VVA-afdeling 

Brussel 

Afd. Brussel organiseert de Alg. Ledendag 

2014  

  

Feesttafel met de organiserende 

VVA-jongeren op de achtergrond  Gezellig keuvelend aan de feesttafels  

Foto's Ghislain Duchâteau / Stadhuis en Walburgakerk: www.oudenaarde.be  

We blikken terug op weer een heel geslaagde Algemene Ledendag 2013 in 

Oudenaarde. 

Een flinke proficiat voor de VVA-jongerenafdeling die dit jaar de Algemene Ledendag 

organiseerde.  

 

 

http://www.oudenaarde.be/

