Brussel, 19 september 2008

Overeenkomstig de opdracht die U ons hebt gegeven op 17 en 31 juli 2008, hebben
wij onze werkzaamheden voortgezet op basis van ons Verslag aan de Koning van 31
juli jongstleden.
1. Om het kader van een geloofwaardige interinstitutionele dialoog tot stand te
brengen, die tot een grondige en evenwichtige staatshervorming moet leiden, hebben
we tussen 8 en 18 september de volgende persoonlijkheden ontvangen : de Eerste
Minister, de Minister-President van de Vlaamse regering, de partijvoorzitters die
hebben deelgenomen aan de Octopusonderhandelingen, alsook dhr. Leysen,
Voorzitter van de “Groep van Tien”.
2. De voorzitters van de Vlaamse regeringspartijen hebben ons meegedeeld dat ze de
Minister-President van de Vlaamse regering een mandaat gaven om de gesprekken
voort te zetten.
3. De voorzitters van MR, PS en cdH en de co-voorzitters van Ecolo hebben zelf de
gesprekken voortgezet.
4. De Minister-President van de Vlaamse regering heeft ons meegedeeld dat de
Vlaamse delegatie in de interinstitutionele dialoog zou bestaan uit afgevaardigden
van de partijen die in zijn Regering vertegenwoordigd zijn.
5. De voorzitters van de Franstalige partijen hebben ons bevestigd dat zij akkoord
gaan om ernstige en geloofwaardige onderhandelingen aan te vatten die moeten
resulteren in een grondige en evenwichtige staatshervorming en om Franstalige
toppolitici af te vaardigen.
6. Na onze werkzaamheden menen wij dat er over volgende punten een consensus
kan ontstaan :
6.1. De dialoogstructuur zal ernstige en geloofwaardige onderhandelingen aanvatten
die moeten resulteren in een grondige en evenwichtige staatshervorming die moet
leiden tot een verder uitbalanceren van het institutioneel zwaartepunt, namelijk door
meer autonomie, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de gefedereerde
entiteiten toe te kennen, zonder de interpersonele solidariteit ter discussie te stellen.
6.2. De dialoogstructuur zal haar werkzaamheden aanvatten met een “wit blad”,
zonder taboes of voorwaarden en zal zelf haar werkmethode, haar agenda, de thema's
die ze aansnijdt en het tempo van haar werkzaamheden bepalen.
6.3. Er kunnen deelakkoorden worden gesloten voor de regionale verkiezingen van
juni 2009 en in voorkomend geval kunnen ze door de bevoegde assemblees voor die
datum worden goedgekeurd.
6.4. De dialoogstructuur zal bestaan uit zes Franstalige en zes Nederlandstalige
afgevaardigden, waarbij de partijen hun respectieve delegaties samenstellen zoals zij
dat willen. Die dialoogstructuur zal de Regering van de Duitstalige Gemeenschap op

passende wijze bij haar werkzaamheden betrekken. Zij kan ook, afhankelijk van de
behandelde materie, iedere andere politieke mandaathouder alsook deskundigen bij
haar werkzaamheden betrekken.
6.5. De eerste vergadering van de dialoogstructuur zal plaatsvinden voor de
hervatting van de werkzaamheden van de Federale Kamers.
7. Omdat de problematiek rond de kieskring B-H-V niet op de agenda van de
dialoogstructuur staat, moet ten gepasten tijde een ander uitgebreid
onderhandelingskader in het leven worden geroepen om die problematiek
overeenkomstig het federaal regeerakkoord op te lossen.
8. Overigens menen wij dat het welslagen van de dialoog van eenieder inspanningen
vergt die bijdragen tot een klimaat van vertrouwen.

