
 

 

   

De zesde 
staatshervorming:  
instellingen, bevoegdheden  
en middelen 

Nieuw! 
 

 
 

De zesde staatshervorming kan om verschillende redenen 
historisch worden genoemd. Na de langste regeringscrisis 
uit de Belgische geschiedenis en onderhandelingen die in 
2007 reeds 194 dagen en in 2010-2011 nog eens 545 
dagen aansleepten, werd op 11 oktober 2011 het zgn. 
Vlinderakkoord gesloten, dat vervolgens in drie fasen werd 
uitgevoerd.   
 
In de eerste fase kwamen de heetste hangijzers aan bod die 
voor “crisis in de Wetstraat” hadden gezorgd: de splitsing 
van de kieskring BHV, de benoeming van de burgemeesters 
in de randgemeenten, de hervorming van het gerechtelijk 
arrondissement Brussel en de “correcte financiering van 
Brussel”. 
 
In de tweede fase stonden vooral de hervorming van het 
tweekamerstelsel, de samenvallende verkiezingen en de 
constitutieve autonomie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap op de agenda.  
 
Ten slotte werd in een derde fase de hoofdschotel 
geserveerd: de overdracht van talloze bevoegdheden aan 
de gemeenschappen en gewesten en de wijziging van de 
Financieringswet.  
 
Niet minder dan tweeënveertig artikelen van de Grondwet 
werden herzien. Vijftien bijzondere en achttien gewone 
wetten werden gestemd. Nooit was de reikwijdte van een 
staatshervorming zo ruim. 
 
Dit boek biedt een diepgaande en volledige commentaar op 
de zesde staatshervorming, instellingen, bevoegdheden en 
middelen. Bij belangrijke materiële bevoegdheids-
overdrachten op het vlak van de arbeidsmarkt, het 
gezondheidsbeleid, justitie, gezinsbijslagen en fiscale 
autonomie ontmoeten wetenschap en praktijk elkaar: 
academische uiteenzettingen en beschouwingen door 
eminente beleidsverantwoordelijken over de impact van de 
hervormingen op het werkveld wisselen elkaar af in een 
sterke-zwakteanalyse. 
 
Niet alleen juristen, politici en beleidsverantwoordelijken, 
maar iedereen die belangstelling heeft voor de instellingen 
van het land vindt in dit boek een veilige gids. 
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Ja, ik bestel .......... ex. van het boek  De 
zesde staatshervorming: instellingen, 
bevoegdheden en middelen 
(ISBN 978-94-000-0455-9) aan de prijs 
van 165 euro (incl. btw, excl. 
verzendkosten) per exemplaar. 
 
Ik betaal pas na ontvangst van de 
factuur, die mij samen met mijn 
bestelling wordt bezorgd.  
 

 


