
4. Naar een nieuwe structuur 
'Dit land is op, maar wie heeft het medicijn?' 
Herman Matthijs (UGent, VUB) in Knack, 22/06/20 

Nog nooit in de geschiedenis van ons land is er zoveel chaos in de Wetstraat geweest. De 
door de kiezers gekozen partijen slagen er niet in om samen te werken in het voordeel 
van de burgers. Het enige wat partijen nog nastreven is profilering, hoe ze door woorden 
hun verschillen met de andere partijen kunnen duidelijk maken. Het is een 
marketingstrijd om de kiezer geworden, zonder bekommert te zijn over het welzijn van de 
burgers.  

Alle onderhandelingen over een samenstelling van een nieuwe regering eindigen in een 
weigering van één van de partijen om met een bepaalde andere partij een regering te 
vormen. Ook het cordon sanitaire maakt het moeilijker om nog een meerderheid te 
vinden. Er zijn nogal wat partijen die de slogan “inclusie” gebruiken maar ze sluiten een 
groot deel van de bevolking uit met een cordon sanitaire. Erger nog, ze bestempelen deze 
kiezers als idioten die niet weten wat goed voor hun is. 

Gebruikelijk is het om bij onderhandelingen over een nieuwe regering een akkoord te 
bereiken over alles wat de partijen wensen. Hierbij wordt er gezocht naar een grootste 
gemene deler van de voorstellen van alle deelnemende partijen. Als dit akkoord er 
uiteindelijk komt dan wordt er de volgende vier jaar niet meer geluisterd naar de burger, 
want de deelnemende partijen hebben een meerderheid in het parlement, dat verder 
enkel nog mag stemmen wat de partij voorschrijft.  

Of hoe men de democratie dood maakt. 
Politici zijn verwonderd dat de burger zich afkeert van de politiek of gaat kiezen voor 
extremisten, veelal in de hoop dat politici dan hun verstand gaan gebruiken. Niets is 
echter minder waar, ze volharden in de boosheid, ze creëren zelfs chaos tot meerdere eer 
en glorie van de partij. 

Het is waarschijnlijk een goed idee om eens te kijken naar waar het anders gaat en dat is 
bij de Zwitsers, waar we nog iets van kunnen leren: bij hun wordt de regering 
samengesteld uit vertegenwoordigers van alle partijen. Iedere minister doet voorstellen 
aan de ministerraad, die dan beslist of dit voorstel in het voordeel is van een ruime 
meerderheid. Er moet binnen de ministerraad een ruime meerderheid zijn voor elk 
voorstel. Er kan dus geen extreem voorstel goedgekeurd worden. Dit is consensus van de 
bovenste plank en in het voordeel van een groot deel van de bevolking wat men 
draagvlak noemt. Men kan het ook goed bestuur noemen. 
Federalisme, confederalisme, unitair? 
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België moet niet gesplitst worden of beëindigd, maar wel duidelijker georganiseerd om 
klaar te zijn voor een nieuw Europa. Politiek moet zo dicht mogelijk bij de bevolking 
plaatsvinden. Er moet een eenvoudige, eenduidige structuur komen zonder 
tussenstructuren en onduidelijke beslissingsbevoegdheden. Kleinere structuren zijn veel 
overzichtelijker dan grote. Hoe groter de organisatie, hoe meer bureaucratie er ontstaat. 
Dat is nooit in het voordeel van de burger. 

Herstructuren om beter te dienen 
Het is de hoogste tijd dat we de ‘allerlaatste staatshervorming’ van België aanpakken. Ja, 
maar. België is een beetje moeilijk te hervormen. Niks houdt ons tegen om met 
Vlaanderen te beginnen. Dat zou pas een echte ‘verandering’ zijn.  

Een aantal politici hebben voorgesteld om de provincies te hervormen of zelfs volledig af 
te schaffen. Doelstelling daarbij is om het aantal  politici en ambtenaren te verminderen, 
dus minder overheid. Maar als we dit niveau afschaffen waardoor vervangen we dat? 

Om te herstructureren moet men zich afvragen hoe men de efficiëntie kan doen toenemen 
en de legitimiteit verhogen door de burger meer te betrekken, door dichter bij hem te 
beslissen.  
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4.1 Weg met de Kafkaiaanse staatsinrichting 

Het volk begint meer en meer te grommen. De roep om minder politici klinkt hard. Veel 
mensen geloven dat er beter bestuur komt met minder politici, dat er beter bestuurd zou 
worden met minder regeringen, sommigen geloven zelfs dat een unitaire staat de 
oplossing zal bieden. En dan zijn er mensen die denken dat confederalisme de oplossing 
zal zijn voor een maatschappij die heel erg verdeeld (het grootste probleem) is. 

“Ook de huidige federale regering botst op de limieten qua bestuur van dit land. Men 
dient zich zelfs de vraag te stellen of dit land nog wel te regeren valt in een 
constitutioneel landschap met 198 grondwetsartikels, honderden artikels in daaraan 
gerelateerde gewone- en buitengewone wetten. Daardoor heeft Kafka toegeslagen en 
zijn hervormingen uiterst moeilijk te verwezenlijken. In feite slaat de juridische 
overvloed van regels en procedures haaks op de budgettaire sociaal-economische 
realiteit van dringende hervormingen.” 
Herman Matthijs, Hoogleraar Openbare Financiën UGent 

Terug naar een werkbare politieke organisatie. 
Alles terug federaal zal niet werken maar ook confederalisme niet, want zowel 
Vlaanderen als Wallonië hebben Brussel nodig en dat zal in geen van beide manieren 
opgelost worden. Gooi de kreten herfederaliseren en  confederalisme overboord en zoek 
naar een werkbare democratische oplossing. Gooi de Gewesten en Gemeenschappen en 
hun parlementen bij het restvuil, vooral niet recycleren. Gooi alle blokkering-systemen 
buiten. Kies voor een democratie die dichter bij de burger staat. Het nieuwe België moet 
een inspiratiebron en een voorbeeld worden voor Europa (EU ook ziek in zijn 
beslissingsstructuren en veel te veel macht aan niet verkozenen). 

We kunnen wel iets leren van de Zwitsers. Zij zijn er tenminste in geslaagd om niet 
continue in politieke tegenstellingen te leven en hun schuldenlast is in ieder geval veel 
lager dan de onze. Zwitserland is gestart als een confederatie maar is later 
overgeschakeld naar een federatie van 26 kantons met een zeer kleine federale regering. 
En met een bevolking die door middel van referenda regelmatig mee aan de knoppen zit. 

Meer democratie door herschikken van beleidsbevoegdheden  
De democratie moet hersteld worden:  
1. De bevolking moet meer betrokken worden door referenda: referenda kunnen een 

goede manier zijn om mensen te betrekken bij het beleid. Burgers zullen hierdoor 
verplicht worden om deel te nemen aan het beleid. De Brexit is het belangrijkste 
argument tegen referenda. Daarom stel ik voor dat er niet gekozen wordt voor een 
eenvoudige meerderheid maar voor een gulden meerderheid (gulden zoals in de 
gulden snede, wat ongeveer 61,8 % is). Daarmee vermijden we dat de ene helft van 
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bevolking zich afzet tegen de andere helft van de bevolking. Uiteraard zullen er 
weinig positieve resultaten zijn, maar dat is niet het probleem want de mensen 
werden tenminste om hun mening gevraagd (en dat ontbreekt in de politiek op dit 
moment wel heel erg). En bij een positief resultaat zal men kunnen spreken van een 
breed draagvlak 

2. Er moet een duidelijke verdeling van de bevoegdheden over de verschillende niveaus 
komen zonder tussenkomst van een hoger niveau in beslissingen. Belangrijk bij de 
verdeling van de bevoegdheden over de verschillende niveaus is het 
subsidiariteitsbeginsel. Dat houdt in dat hogere instanties niet iets moeten doen wat 
door lagere instanties kan worden afgehandeld. Hiervan uitgaand is het belangrijk 
om zoveel mogelijk bevoegdheden te brengen naar lagere niveaus. 
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4.2 Hoe moet het dan wel ? 

Om te herstructureren moet men zich afvragen hoe men de efficiëntie kan doen toenemen 
en de legitimiteit verhogen door de burger meer te betrekken, door dichter bij hem te 
beslissen.  
• Wat is de toegevoegde waarde van elk niveau?  
• Welke beslissingen moeten naar boven, welke naar onder? 
• Hoe vertellen we dit aan de burger?  
• Hoe overtuigen we de burger dat we dit voor hen doen? 
Aan onze politici om hierop een antwoord te geven. 

Als de politiek niet terug de verbinding legt met de burger, dan zal de burger zich nog 
meer afkeren van de politiek. 

België heeft net als veel Europese landen nood aan minder niveaus en dat beslissingen zo 
dicht mogelijk bij de bevolking genomen worden. Daarvoor is nog een staatshervorming 
nodig, voorlopig alleen maar een grote Vlaamse herstructurering. Laat ons van 
Vlaanderen een moderne organisatie maken, die er is voor zijn burgers. Er moet 
geëxperimenteerd worden met nieuwe manieren om de burgers invloed en inspraak te 
geven in het openbaar bestuur.  Het is belangrijk dat de Burgers (ook de nieuwe Belgen) 
vertrouwd geraken met de politiek, de rechtsstaat en het functioneren van de instellingen. 
Burgers moeten het recht hebben om punten op de agenda te plaatsen, in werkgroepen te 
zetelen over dingen die hen aanbelangen of op de agenda geplaatst zijn, om alle 
vergaderingen (behalve over veiligheid) bij te wonen, om deel te nemen aan werkgroepen 
(burgercomité’s) over een welbepaald onderwerp. 

De ijzeren wet van de oligarchie  
Elke grote organisatie wordt geconfronteerd met problemen rondom coördinatie die 
alleen kunnen worden opgelost met bureaucratie. Om een bureaucratie efficiënt te maken 
is een hiërarchie nodig - dagelijkse besluiten kunnen niet door grote groepen mensen 
worden genomen. Dat leidt ertoe dat de macht in een organisatie in handen komt van een 
kleine groep. Deze kleine groep machthebbers zal vervolgens alles in het werk stellen om 
hun macht in stand te houden en groter te maken. De meeste zogenaamde democratieën 
zijn dan ook per definitie "electorale oligarchieën" of evolueren in die zin. Deze 
concentratie heeft één probleem: de afstand tussen de hoogste en de laagste regionen 
wordt zo groot dat er onverschilligheid groeit aan de top en gelatenheid aan de 
onderkant.  Beslissingen worden liefst genomen op het laagste niveau, zo dicht mogelijk 
bij de burger. Alleen al daarom zijn fusies van gemeenten geen goed gedacht want alweer 
worden de beslissingen verder van de burger genomen. Dus beter geen fusies van 
gemeenten maar de-fusies, maar creatie van stadsgewesten. 
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Federalisme met 26 kantons is het geheim van Zwitserland 

Veel mensen zien Zwitserland als een zeer democratisch land, omdat ze met referenda 
beslissingen nemen. Dat is slechts een deel van de waarheid. Wat mensen vergeten is dat 
de macht in Zwitserland niet geconcentreerd is, maar verdeeld over 26 kantons die elk 
hun grondwet, hun parlement, hun belastingen, enz. hebben.  
Slechts enkele verantwoordelijkheden worden toegewezen aan het federaal niveau. 
Een ander belangrijk facet is dat er heel weinig fulltime-time politici zijn. 
Door de macht op een lager niveau, dichter bij de bevolking, te brengen vermijden zij 
eveneens het uitbouwen van een grote administratie. 

Het Zwitserse model is toch wel heel dicht bij een ideale democratie. Het zijn niet zozeer 
de koekoeksklokken, de chocolade en de hagelwitte skipistes die de Zwitsers tot de rijkste 
burgers van Europa hebben gemaakt. Het is het Zwitsers federaal model met 
belastingconcurrentie dat die prestatie voor een groot deel op haar actief mag schrijven.  

Ook de “directe democratie” (referenda) heeft haar steentje bijgedragen. En rijk zijn ze, 
die Zwitsers. De maatstaf die voor het meten van rijkdom gebruikt wordt is het bruto 
binnenlands product,  dat is de waarde van al wat gedurende een jaar wordt 
geproduceerd. Dit bedroeg per hoofd van de bevolking op het einde van 2012 voor 
Zwitserland: 78.881 $, voor België: 43.651 $.  

Vooral belastingconcurrentie heeft dit klaargespeeld. In het Zwitsers confederaal model 
heeft elk kanton (er zijn 26 kantons) een eigen grondwet en elk kanton bepaalt de hoogte 
van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Die tarieven kunnen dus voor 
elk kanton verschillen. Daarnaast is er nog een zeer lage federale belasting. Dit model 
heeft geleid tot een weldoende belastingconcurrentie tussen de kantons, waardoor de 
tarieven laag bleven. Kantons die het aandurfden hoge belastingtarieven in te voeren, 
zagen hun bedrijven en burgers wegvluchten naar een fiscaal vriendelijkere buur. De 
totale maximum belastingvoet (federaal + kantonaal) varieert tussen 20 % en 40 %. De 
totale fiscale en parafiscale druk beloopt slechts 30% van het bbp. Vergelijk met ons land 
51 %. Zuinig overheidsbeheer en een zeer efficiënte werking zijn het gevolg.  

Overheidsverspilling wordt door de lage belastingtarieven onmogelijk gemaakt. Verder 
is een groot deel van de beslissingsmacht in handen gelegd van het volk via referanda. De 
macht ligt niet bij de  politici, maar bij het volk. Een paradijs om daar te wonen en te 
werken, en werken doen ze dan ook, die Zwitsers. Hun werkloosheid schommelt rond de 3 
% . En hoe zit het met de overheidsschuld? Is die niet torenhoog met die lage 
belastingtarieven? Integendeel, hun overheidsschuld bedraagt slechts 42 % van het bbp 
(in ons land, teveel %) en de begroting is nagenoeg in evenwicht. En alhoewel de Zwitsers 
weinig belasting betalen, krijgen ze toch van de overheid veel in de plaats: een uitstekend 
onderwijs, een prima wegennet, een kwalitatief hoogstaand openbaar vervoer, veilige en 
nette steden en een sociale zekerheid om “u” tegen te zeggen.  
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En dit alles dankzij: 
- Een federaal model, dat belastingconcurrentie mogelijk maakt 
- Directe democratie  (referenda) 
- Een beperkte, maar uiterst efficiënte overheid. 

Waarom kunnen wij niet wat de Zwitsers wel kunnen? Wat is de bedoeling van politiek? 
Politiek heeft betrekking op het besturen van een samenleving, dat zijn een aantal mensen 
die samenleven in afgebakend territorium. Wie lid is van een samenleving moet de regels 
volgen die op dat territorium geldig zijn. Het veronderstelt ook een verbondenheid of 
gevoel samen te horen. Deze culturele identiteit ontstaat als een samenleving kiest voor 
een groepsverbondenheid die ze zelf definieert op grond van gemeenschappelijke 
waarden en normen en op grond van een gemeenschappelijk verleden.  

Politiek wordt dan een proces die gemeenschappen collectieve doelstellingen doet 
nastreven en geschillen oplossen. In onze representatieve democratie doen we dat door 
mensen te verkiezen die in onze naam deelnemen aan het politieke proces. We laten de 
beslissingen over aan de politiek, aan de gekozenen. 
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4.3 Herstructurering Vlaanderen eerst aanpakken 

Omdat het Belgische Kafkaiaanse Instituut moeilijk te ontwarren is, moeten we ervoor 
gaan om met Vlaanderen een voortrekkersrol te spelen. Laat ons een structuur 
ontwikkelen die anderen aanzet om hetzelfde te doen in het voordeel van alle burgers van 
de samenleving waarvoor ze gekozen hebben en waaraan ze een bijdrage willen leveren. 

“Als we eerst zouden vaststellen waar we ons exact bevinden en dan waarheen we ons 
bewegen, zouden we beter kunnen beslissen wat te doen en hoe het te doen.” 
Abraham Lincoln (1809-1865), 16de president van de USA 

Het is belangrijk om een voortrekker te zijn in het organiseren van een samenleving 
gebaseerd op democratische rechten en plichten. Aangezien het voorlopig moeilijk is om 
het Belgische niveau te hervormen, zou Vlaanderen beter beslissen om zelf eerst te 
herstructureren met als belangrijkste doelstellingen de efficiëntie te verhogen en de 
burger nauwer te betrekken bij de besluitvorming. Dit kan alleen maar in een duidelijke 
structuur waarin duidelijk is welk niveau welke taken heeft, zonder interventie van 
andere niveaus. Echte subsidiariteit. 

De stad van de toekomst? 
De explosieve groei van de steden is een vrij recent fenomeen. In 1800 leefde slechts 3 
procent van de wereldbevolking in een stad; in 1950 al 30 procent en tegen 2050 zal 80 
procent van de wereldbevolking in steden wonen. 

De Europese steden worden steeds meer uitgedaagd om zelf antwoorden te vinden op de 
uitdagingen van de toekomst: groeiende (jeugd) werkloosheid, economische crisis, 
energie- en voedselproblematiek, migratiebewegingen, luchtvervuiling en geluidshinder. 
De stad biedt de meest duurzame manier om te wonen en te werken. Ze biedt diensten en 
voorzieningen collectief aan op een relatief kleine oppervlakte. 

Volgens Benjamin Barber, schrijver van “If mayors ruled the world”,  hebben de steden 
de sleutels in handen om ons een duurzame toekomst te schenken.  Nationale staten 
kunnen de internationalisering niet aan. Volgens Barber maakt het creëren van supra-
nationale beslissingsniveaus, de dingen niet gemakkelijker aangezien de individuele 
landen sterk op hun onafhankelijkheid steunen. Landen zijn independent (onafhankelijk), 
terwijl de wereld interdependent (onderling afhankelijk) geworden is.  

Beslissingen over de landsgrenzen heen brengen weinig of geen oplossingen (zie hiervoor 
het stijgend aantal euro-sceptici). Wat we zelf niet kunnen oplossen wordt niet door 
Europa of de Verenigde Naties opgelost. toch zijn er een aantal problemen die op dat 
niveau zullen moeten opgelost worden: klimaatproblematiek, migraties,  de wereldwijde 
markt, multinationals, kapitaalstromen en speculaties, wapenhandel. Een aantal van 
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onze politici denkt nochtans dat de vervelende beslissingen maar door Europa moeten 
genomen worden, zodat ze verder kunnen spelen in hun al dan niet kleine land. 

Steeds volgens Barber vertalen globale processen zich in steden in tastbare 
problematieken, die praktische oplossingen vereisen. Als die lokale oplossingen zich 
verspreiden in een netwerk van steden, kunnen steden een cruciale rol spelen in de 
uitbouw van een mondiaal verhaal van duurzaamheid. Steden zijn verplicht om 
pragmatisch naar oplossingen te zoeken, vooral omdat hun schaal nog echte participatie 
en dus echte democratie kan toelaten. 

Stadsgewest 
Het stadsgewest een nieuwe trend? Hoe kunnen onze grote en kleine steden zich verder 
ontwikkelen in maximale synergie met de omliggende gemeenten? En vooral wie betaalt 
de diensten van de stad waar de hele regio van profiteert. Stadsgewest is in onze 
buurlanden reeds een tijd ingeburgerd. Zowel in Nederland als in Frankrijk heeft men 
een aantal gemeenten samengebracht tot een stadsgewest. Maar het mag niet een extra 
niveau zijn, want dan weet de  burger helemaal niet meer waar hij naartoe moet bij 
problemen. 

Ruimtelijk overschrijdt het stadsgewest in belangrijke mate ons traditioneel aanvoelen 
van de stad. Het stedelijk leefcomplex houdt een verdere uitbreiding van het stadsgewest 
in met een gordel van woonkernen waarvan de bewoners niet meer volwaardig 
participeren in de stedelijke gemeenschap, m.a.w. zij zijn vooral voor tewerkstelling op 
de stad betrokken maar zijn voor andere dagelijkse functies en behoeften veel minder op 
de stad gericht. 

Referentieregio, gemiste kans? 
De doelstelling van de Vlaamse Regering is om een efficiënte, slagkrachtige, 
transparante, burgergerichte en toegankelijke overheid te zijn. Daarom wil de Vlaamse 
Regering inzetten op regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd. Het is een goede 
zaak dat de regering orde wil scheppen in totale wanorde. 

Maar mist de Vlaamse Regering niet weer de kans om echt in te grijpen in de wanorde? 
Wordt een goed idee alweer de nek ongewrongen nog voor het helemaal beslist is? Is dit 
de manier om meer transparantie te brengen? 
Aangezien het geen nieuwe bestuurslaag is, maar een overlegmodel met burgemeesters is 
het twijfelachtig dat het goed bestuur zal garanderen; 
- het woord ‘referentieregio’ geeft al aan wat de bedoeling is: ‘referentie’ staat voor 

aanbeveling. Een referentieregio is dus alleen maar een aanbeveling, het aanprijzen 
van goed bestuur (niet het opleggen ervan) 

- er zal geen democratische controle zijn door gemeenteraden of verkozenen 
- van transparantie en toegankelijkheid is helemaal geen sprake 
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- de provincie was voor de burger altijd al een onverstaanbaar en ongrijpbaar niveau 
maar dit niveau wordt nog erger (een droom voor sjoemelende burgemeesters) 

- problemen met nu ongecontroleerde intercommunales worden hierdoor zeker niet 
opgelost, maar eerder officieel gemaakt 

Jammer dat een goed idee kapot gemaakt wordt door gebrek aan visie. De Vlaamse 
Regering dringt aan op fusies van gemeenten, maar voegt nu een nieuw bestuursniveau 
toe dat eigenlijk de fusies zou moeten vervangen. Ik zie niet in  hoe dit niveau de burger 
dichter bij de politiek brengt, eerder verder zou ik zeggen. Niet minder maar nog meer 
onduidelijkheid. 

“Maar tussen droom en werkelijkheid staan wetten in de weg en praktische bezwaren 
en ook weemoedigheid die niemand kan verklaren en die des avonds komt wanneer 
men slapen gaat.”   
Willem Elsschot, Vlaams schrijver (ps. van Alfons de Ridder) 1882-1960 

Hoe zou het beter kunnen? 
Door beslissingen dichter bij de burger te nemen kan men het contact met de burger 
vergroten en meer democratie te bekomen. Zou het niet zinvol zijn om stadsgewesten 
(andere naam voor referentieregio’s) meer bevoegdheden te geven? Waarom is het 
begrip centrumsteden ontstaan? Eigelijk omdat de stad zoveel diensten aanbiedt die ook 
door de omliggende gemeentes worden gebruikt. Als we gemeente-overschrijdend beleid 
zouden samenbrengen op het eerstvolgende niveau, de stadsregio dan zou het begrip 
centrumsteden en de daarbij horende geldstromen niet meer nodig zijn. En ook fusies van 
gemeenten zullen niet meer nodig zijn. 
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Het provinciaal niveau wordt vervangen door een entiteit die dichter bij de leefwereld 
van de burgers staat, de 17 stadsgewesten.  

Om de parlementsleden dichter bij de burger te brengen is ervoor gekozen om de functie 
van provincieraadslid en Vlaams parlementair samen te voegen tot Stadsgewest 
parlementairen. Daardoor zijn er slechts 2 verkiezingen per 5 jaar: gemeente en 
stadsgewest. Het is beter dat deze verkiezingen niet samenvallen met de Federale en 
Europese verkiezingen. Kandidaten mogen slechts op één niveau deelnemen aan de 
verkiezingen voor gemeente of stadsgewest. De kieskringen zijn uiteraard de gemeente of 
het stadsgewest. 

De nieuwe structuur 

Wijkcomité’s 
Wijkcomités zijn niet verkozen burgers die zich willen inzetten voor hun wijk. Iedere wijk 
zou een wijkcomité moeten krijgen aangevuld met een aantal verantwoordelijken van de 
gemeente, uiteraard dingen die lokaal beslist kunnen en moeten worden. 
Een wijkcomité moet de beschikking krijgen over een ruimte in de lokale lagere school. 
Mensen uit de wijk weten het beste wat er voor hen nodig is om het samenleven te 
optimaliseren: zij kennen de infrastructuur, de mobiliteitsproblemen in hun buurt, 
problemen met integratie en sociale cohesie. Het wijkcomité kan zich ook bezighouden 
met kinderopvang, huiswerkbegeleiding, studeer- en vergaderplek, wijk of buurtfeest. Dit 
is zeker een praktische oefening in democratie en participatie. De democratie moet van 
onder uit opgebouwd worden. Het wijkcomité is een goede politieke leerschool. 

Gemeente 
Het laagste verkozen niveau is de gemeente (gedefusioneerd, want zo dicht mogelijk bij 
de burger) waar alle lokale problemen worden aangepakt. De wijkcomité’s die niet 
verkozen zijn maar bestaan uit vrijwilligers, moeten het gemeentebestuur dichter bij de 
burger brengen en de beslissingen meer volgens de wensen van de bevolking maken. Op 
die manier worden lokale problemen door lokale overheden opgelost zonder 
bemoeienissen van hogere niveaus.  Zoals reeds vroeger voorgesteld moet de gemeente 
geld ontvangen via het kadastraal inkomen om een echt beleid te kunnen voeren. 

Alles wat niet in de gemeenteraad kan beslist worden omdat het gemeente-
overschrijdend is of boven de technische of financiële mogelijkheden van een gemeente is, 
moet op het volgende niveau opgelost worden. Er moet een duidelijke richtlijn komen 
over wat op welk niveau beslist wordt.  

Stadsgewest 
Het stadsgewest beheert die zaken die boven de mogelijkheden van de gemeente gaan: 
alle taken met een centrumfunctie of een hoge techniciteit; zoals energie en water, 
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openbaar vervoer, medische voorzieningen, informatica, patrimonium-beheer, onderwijs 
(behalve lagere school), cultuur, enzoverder. 

Intercommunales moeten worden opgericht per stadsgewest. De basisbehoeften van 
mensen; water, elektriciteit, gas, internet  en openbaar vervoer moeten ondergebracht 
worden in intercommunales per stadsgewest. Dus geen grote organisaties meer met veel 
bureaucratie, maar kleine flexibele entiteiten die dichter bij de behoeften van de burger 
staan. 
In feite gaat het hier om ‘commons’ zoals;  
Gas, water, elektriciteit, internet / Sociale woningen / Hulpdiensten: brandweer, civiele 
bescherming en 100-centrale / Openbare ziekenhuizen / Openbaar vervoer / ICT  voor 
gemeenten, provincie en intercommunales / Havens / Sportinfrastructuur /  
Bosbeheer. 

Vlaams Parlement 
De verkozen mandatarissen van de stadsgewesten zijn per definitie ook de leden van het 
Vlaams Parlement. Het Vlaams parlement wordt niet langer via een aparte verkiezing 
verkozen, maar bestaat uit de parlementsleden van de 17 Vlaamse Stadsgewesten. Om 
ervoor te zorgen dat de nieuwe parlementsleden hun werk kunnen doen moet elk 
stadsgewest ervoor zorgen dat deze parlementsleden een kantoor hebben in het 
Stadsgewest-gebouw. 

Parlementaire Commissies 
Parlementaire commissies krijgen een heel belangrijke functie in de toekomstige 
werkwijze. Het is daar en niet in de regering dat het wetgevend werk gebeurt. Er moet 
een parlementaire commissie komen voor elk beleidsdomein en de ministeries worden 
ook georganiseerd volgens de indeling van de parlementaire commissies.  

Plenaire vergaderingen in het parlement worden uitzonderingen (jammer voor 
Linda De Win en haar programma). Het stemmen van wetten gebeurt op stadsgewest 
niveau, dus niet in het parlement in Brussel en ook liefst electronisch en zeker geheim. De 
parlementsleden hebben een bureau in het stadsgewest-huis van hun stadsgewest en 
werken van daaruit behalve voor de Parlementaire Commissies die zeer belangrijk 
worden. Wetten moeten gemaakt worden door Parlementaire Commissies, goedgekeurd 
door het  Parlement en niet door de Uitvoerende macht (regering). 
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4.4 Brussels, a real European Capital City 

“De Brusselse agglomeratie vormt de bron voor een flink stuk van onze nationale 
welvaart, en als Vlaanderen Brussel wil verkwanselen, dan zal dit een gigantische 
kostprijs hebben.” 
Marc Hooghe, Hoogleraar KU Leuven in De Morgen 

Stabenow (Duitse Brusselaar en correspondent voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung) 
vindt het goed dat er een Brussels bewustzijn begint te komen, al is dat nog niet 
volwassen. Het risico bestaat dat iedereen hier in zijn hoekje blijft zitten. De integratie 
baart hem zorgen: Brussel is een stad met veel buitenlanders, en je hebt mensen die ofwel 
heel goed geïntegreerd zijn, ofwel helemaal niet. Nu, de stad heeft wel een traditie van 
omgaan met minstens twee culturen, dus denk ik wel dat het moet lukken. Brussel kan 
alleszins een voorbeeld zijn. 

Ook in Brussel Kafkaiaanse toestanden 
In 1989 ontstond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bedoelingen waren misschien 
goed, maar de structuur ervan is te ingewikkeld. Het beleid van de hoofdstad werd steeds 
minder doeltreffend. Het institutioneel statuut van Brussel moet fundamenteel gewijzigd 
worden: Brussel is zowel hoofdstad van België als van Europa. Er is zoals in elke grote 
stad, hoge werkloosheid vooral bij jongeren, een gevoel van onveiligheid, openbaar 
vervoer wordt onvoldoende uitgebouwd waardoor er mobiliteitsproblemen ontstaan. 
Brussel zit bovendien permanent in zware geldnood. Brussel slaagt er ook niet in om een 
hoogwaardig cultureel imago te ontwikkelen, wat men toch wel mag verwachten van de 
Europese hoofdstad. Zonder constructieve wil tot samenleven en zonder respect voor de 
basisregels van een harmonieuze coöperatie, kan geen enkele constructie overleven. 

Brussels Bewustzijn 
Laat de Brusselaars van Brussel een stad met zelfbewustzijn en uitstraling maken, die het 
waard is hoofdstad van Europa te zijn. Een beetje arrogantie mag hier wel, een beetje 
dromen ook. 
Jules Gheude schrijft hierover; “Inderdaad heeft men in de loop der jaren een specifiek 
Brusselse mentaliteit zien ontstaan. In mijn recentste boek Waals Testament – 
Ongemakkelijke waarheden over de toekomst van België, herinner ik aan de enquête die 
Rudi Janssens (VUB) in 2013 deed, en die liet zien dat 4,6% van de Brusselaars bij 
Wallonië wensten aan de sluiten, en 4% bij Vlaanderen. Bijna 74% koos voor een 
autonoom statuut. Mijn besluit was dan ook: Feit is dat de grote meerderheid van de 
Brusselaars aan hun eigenheid hechten en niet van zins zijn die te verkwanselen. Ik leg in 
mijn boek uit waarom het statuut van ‘stadstaat’ voor Brussel het meest geschikt zou zijn. 
Dit zou de Brusselaars toelaten hun eigenheid te bewaren. Alle inwoners zouden hun 
politieke rechten ten volle kunnen uitoefenen, zonder daarbij de minste voogdij te moeten 
aanvaarden. Wat betreft de heterogeniteit van Brussel: dat is net een grote troef als het 
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onderdak wil blijven bieden aan de grote Europese en internationale instellingen. Er zijn 
zelfs economen die zonder aarzelen van een ‘financiële jackpot’ gewagen. Volkomen 
verschillend dus van het statuut van Washington DC.” 

Brussel, voor Vlamingen een moeilijk lief 
Veel Vlamingen reageren gefrustreerd als het over Brussel en de Vlaamse rand rond 
Brussel gaat. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Vlaamse rand niet verfranst, is de ene 
kant van het verhaal. Hoe kunnen we meer invloed op het beleid in Brussel verkrijgen is 
de andere kant van het verhaal. Over hoe we die twee stellingen moeten bereiken is veel 
onenigheid, maar ook veel onduidelijkheid. Niemand spreekt zich hierover uit. Vlamingen 
kijken een beetje weg van het probleem (de redelijke Vlaming) of gaan in de verdediging 
(de fanatieke Vlaming).   

Uitbreiding Brussel  
Een stad groeit en dat moeten ze in Vlaanderen ook beseffen. De Vlamingen moeten 
voorstellen om een ruime Brusselse regio te creëren waardoor Brussel tenminste een 
kans krijgt om zijn taak als hoofdstad waar te maken. Brussel moet alle mogelijkheden 
krijgen om Europese hoofdstad te zijn. Brussel moet alle mogelijkheden krijgen om 
Europese hoofdstad te zijn.Daarvoor is een uitbreiding van Brussel nodig. 

Omdat Brussel ook voor de Vlamingen een belangrijke metropool is, moeten de 
Vlamingen in een grootmoedige bui een voorstel doen aan de Brusselaars. De Vlamingen 
moeten voorstellen om een ruime Brusselse regio te creëren, waardoor Brussel tenminste 
een kans krijgt om zijn taak als hoofdstad waar te maken. Daarvoor is een uitbreiding 
van Brussel met de gemeenten van agglomeratie  en banlieue nodig: uitgangspunt voor 
het bepalen van het nieuwe Brussel is de studie van 2001, De Belgische Stadsgewesten 
van Sarah Luyten en Etienne Van Hecke van het Instituut voor Sociale en Economische 
Geografie. 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, 
Brussel, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-
Molenbeek, Sint- Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, 
sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe 
Brusselse Agglomeratie: Beersel, Eigenbrakel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, 
Halle, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, 
Tervuren, Vilvoorde, Waterloo, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem 
Brusselse Banlieue: Asse, Bevekom, Kasteelbrakel, Chaumont-Gistoux, Edingen, 
Gooik, Graven, Hoeilaart, Huldenberg, Itter, Kampenhout, Kortenberg, Terhulpen, 
Lasne, Lennik, Meise, Merchtem, Overijse, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Pepingen, 
Rixensart, Opzullik, Steenokkerzeel, Ternat, Tubeke en Waver  

Het totaal aantal inwoners van deze belangrijke provincie is 1.998.854. Een bindend 
referendum in al deze gemeenten moet peilen naar de bereidheid van de inwoners tot het 
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vormen van een grote regio met eigen bevoegdheden. En uiteraard is een meerderheid 
voor de totaliteit, niet per gemeente, nodig. 

De uitbreiding ligt heel gevoelig bij de Vlamingen, maar ze zullen een keuze moeten 
maken: een toegeving doen om een duidelijke situatie te creëren is in iedereen zijn 
voordeel. Dus Vlaamse partijen, kom op met dat voorstel. Steek uw nek eens uit en denk 
niet klein maar groot. Met een doorzichtig en duidelijk goed gestructureerd systeem heeft 
iedereen voordelen.  

Tweetalig Onderwijs 
In ruil voor deze uitbreiding moet Brussel zich ertoe verbinden om tweetalig onderwijs 
aan te bieden (1/3 van de vakken in het Nederlands, 1/3 in het Frans en de rest is een 
keuze van de school). Als de Franstalige Brusselaars dit een onredelijke eis zouden 
vinden, dan hebben zij niet de juiste intenties met Brussel waardoor het overleven van 
België zelfs in gevaar wordt gebracht. Brussel is de hoofdstad van een tweetalig land, een 
meertalig Europa en moet zich zo ook gedragen.  

Eigenlijk is dit een situatie waarbij iedereen wint: Brussel wordt groter en krijgt hierdoor 
de mogelijkheid tot een echt beleid van deze belangrijke regio. Het aantal Vlamingen in 
Brussel neemt toe. Wallonië krijgt eindelijk aansluiting tot Brussel. Om een goed beleid 
mogelijk te maken moet Brussel een provincie worden met alle verantwoordelijkheden 
die daar bij horen. 

Bevoegdheden 
Brussel moet onafhankelijk van Vlaanderen of Wallonië een eigen beleid kunnen voeren 
en moet daar ook de bevoegdheden voor krijgen. Er mogen maar 2 niveaus blijven 
bestaan: gemeente en provincie. Alle andere uitvindingen moeten afgeschaft worden. De 
Fédération Wallonie-Bruxelles moet beëindigd worden evenals de Waalse Gewestraad. 

Faciliteiten 
Als Brussel een grote agglomeratie is met eigen bevoegdheden (die van een provincie), is 
er geen nood meer aan faciliteiten. De hele regio wordt tweetalig gebied. Tegelijkertijd 
moeten alle verdere faciliteiten ook buiten de Brusselse regio afgeschaft worden. Het 
moet duidelijk worden dat wie in Vlaanderen woont, ook Vlaanderen moet respecteren. 
Wie in Wallonië woont moet Wallonië respecteren. Wie in Brussel woont moet respect 
hebben voor alle taalgroepen (27 talen binnen Europa) gezien haar Europese status. Laat 
ons een duidelijke situatie creëren voor iedereen. 
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4.5 Hoe moet het verder met België ? 
 

Er moet een duidelijke structuur komen: de bevoegdheden moeten zich op één niveau 
bevinden. Ieder niveau heeft zijn bevoegdheden. Geen Ping Pong meer tussen de 
verschillende overheden in dit land en ook niet in Europa. Dit moet echte subsidiariteit 
worden. 

Federalisme versus Confederalisme 
Er is nogal wat onduidelijkheid rond federalisme versus confederalisme. Het wordt door 
velen aanzien als een splitsing of beëindiging van België. We moeten oppassen voor 
begripsverwarring. Ook veel politici gebruiken dit niet op correcte manier. 

Een confederatie of een statenbond is eigenlijk een verbinding tussen soevereine staten, 
die op basis van een gezamenlijk verdrag overeenkomen om bepaalde aangelegenheden, 
zoals buitenlandse belangen en veiligheid, al dan niet tijdelijk, gemeenschappelijk te 
regelen. Het grote verschil met een federatie of bondsstaat is dat de klemtoon ligt op de 
individuele deelstaten, die in wezen soeverein blijven of worden. In een federatie 
daarentegen ligt de soevereiniteit bij de federatie, het overkoepelende geheel. Terwijl in 
een bondsstaat de federale grondwet het bindende element is, is in de statenbond het 
verdrag het bindende element, waarbij de staten principieel hun soevereiniteit bewaren.  
De Europese Unie is een confederatie, want de Unie heeft slechts bevoegdheden voor 
zover de (soevereine) lidstaten die bevoegdheden hebben overgedragen. In een 
confederatie kunnen de leden die federale bevoegdheden ook (eenzijdig) intrekken.  

België moet niet gesplitst worden of beëindigd, maar wel duidelijker georganiseerd om 
klaar te zijn voor een nieuw Europa. Politiek moet zo dicht mogelijk bij de bevolking 
plaatsvinden. Er moet een eenvoudige, eenduidige structuur komen zonder 
tussenstructuren en onduidelijke beslissingsbevoegdheden. Kleinere structuren zijn veel 
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overzichtelijker dan grote. Hoe groter de organisatie, hoe meer bureaucratie er ontstaat. 
Dat is nooit in het voordeel van de burger. 

Naar een Federatie van stadsgewesten 
Alle overheidstaken zijn in principe zaak van de stadsgewesten, tenzij de Grondwet 
bepaalde taken aan het federaal niveau (voorlopig Belgisch, later Europees) heeft 
overgedragen. Welke taken naar het Federaal (later Europees) niveau worden 
overgedragen wordt bepaald in een akkoord tussen de stadsgewesten. Alle ministeries 
worden dus beheerd op stadsgewest-niveau. Solidariteit tussen rijkere en armere regio’s 
blijft behouden, alleen duidelijker georganiseerd zoals in Zwitserland. 

Federaal en Europees Parlement 
Zolang Europa niet evolueert naar een Europese Federatie, zal het Federaal parlement 
blijven bestaan. Het federaal parlement zal die taken behartigen die later naar het 
Europese niveau worden overgedragen: Buitenlandse en Binnenlandse zaken, Defensie, 
Migratie en Ontwikkelingshulp, Milieu en Energie, Financiën, Economische zaken en 
Mededinging. ALLE andere taken worden beheerd op het gewest-niveau, behalve de puur 
lokale aangelegenheden die door de gemeente beheerd worden. 

Parlementaire Commissies 
Parlementaire commissies krijgen een heel belangrijke functie in de toekomstige 
werkwijze. Het is daar en niet in de regering dat het wetgevend werk gebeurt. Er moet 
een parlementaire commissie komen voor elk beleidsdomein en de ministeries worden 
ook georganiseerd volgens de indeling van de parlementaire commissies. Er zijn 
parlementaire commissies voor elk ministerie aangevuld met ad hoc commissies. 

Senaat 
De senaat moet een andere functie krijgen en wordt niet langer direct verkozen maar 
geloot. De leden van de senaat worden geloot uit alle verkozen mandatarissen (14.366) 
van alle niveaus. Deze loting zal jaarlijks plaatsvinden: het eerste jaar worden alle 231 
senatoren geloot, daarna wordt elk jaar 20 % van de leden vervangen. Op deze manier is 
er een continue vernieuwing van de leden, maar met behoud van continuïteit. Uiteraard 
krijgen ze niet langer de vergoeding van een senator, maar een vergoeding naar 
prestaties. Ook het aantal werkuren is beperkt omdat hun taak veranderd is. 

Het ancien régime 
Het is moeilijk te begrijpen dat moderne mensen reële politieke macht wensen toe te 
kennen aan een koningshuis. Een koningshuis is tenslotte per definitie anti-democratisch. 
Het is door de geschiedenis achterhaald. Koningshuizen zijn archaïsche resten die slechts 
in leven blijven door te parasiteren op het verleden. Maar laat ons ze niet vervangen door 
presidenten. Meestal hebben presidenten een ceremoniële functie of ze hebben teveel 
macht zoals in een groot aantal landen. 
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Ook adelijke titels zijn niet meer van deze tijd 
en het is al helemaal onzinnig om er nog 
nieuwe te creëren. Laat ons stoppen met titels 
toe te kennen omdat die alleen maar een 
middel zijn voor de koning om een groep 
getrouwen rondom hem te creëren. Dat was 
trouwens ook al zo in het verleden. Het erven 
van adelijke titels moet meteen afgeschaft 
worden. De aristocratie is het verleden, de 
koning eveneens. Zij vertegenwoordigen het 
ancien régime. Laat ons hiermee stoppen. 
Aan alle titels moet een einde komen bij het 
overlijden. Een Europa van koninkrijkjes is 
geen goed idee. Geen koning meer na deze 
maar ook geen adelijke titels meer. Het is al 
moeilijk genoeg om de politieke oligarchieën 
onder democratische controle te houden. 
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