
The best  
of 

Wat wij nodig hebben,  
is een mooie nieuwe maatschappelijke utopie 

“Stel dat we een grove kam door het Europese continent zouden halen. De nationale 
grenzen zouden in de kam blijven hangen. Die lastige dikke haren zouden we 
verwijderen. De burgers van de Europese regio’s en steden zouden dan een nieuw 
soort Europa “kunnen bouwen: decentraal, regionaal, niet-nationaal, parlementair, 
democratisch, duurzaam en sociaal. Dát Europa is een politiek-institutioneel systeem 
dat precies die samenleving mogelijk maakt waarvan Thomas More ooit droomde: een 
samenleving waarin geest, deugd en gezondheid in een moderne zin in het middelpunt 
staan. Deze postnationale democratie bestaat uit een netwerk van Europese regio’s en 
steden die zich onder de beschermende koepel van een Europese republiek bevinden. 
De burgers van deze republiek staan politiek gezien op voet van gelijkheid.” 
Ulrike Guérot is een in Berlijn gevestigde Duitse politieke denker en oprichter en 
directeur van het European Democracy Lab. 
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Weer is er een jaar voorbij. Weer rolden de politici over elkaar om hun gelijk te halen. 
Weer gebeurde er weinig echt toekomstwerk, wel veel geknoei in de marge. 
Ik weet het, het is gemakkelijk om kritiek op andermans werk te hebben, maar het moet 
mij van het hart. Deze regering weet echt niet wat ze doet. Bijna alle partijen in deze 
coalitie hebben een andere visie op de toekomst. Zij lopen allemaal in andere richtingen, 
terwijl het land niet zomaar een regering nodig heeft, maar wel één die met een visie op 
de toekomst ons, de brave burgers, terug moed geeft en uitzicht op een toekomst. 

Dat dezelfde problemen zich voordoen in al de ons omringende landen is geen excuus om 
er niets aan te doen. Of ontbreekt het de politici gewoon aan moed? Naar de stille 
meerderheid in dit land wordt er nooit geluisterd. Eén voorbeeldje; een grote 
meerderheid van de bevolking is voor het behoud van kernenergie, maar een klein 
partijtje houdt dogmatisch vast aan zijn programmapunt. Wanneer luisteren politici 
terug naar de mensen die ze vertegenwoordigen. 

Door de particratie is de democratie dood gegaan.  
De particratie zorgt voor duidelijke profilering van de partijen, maar met een grote 
verdeeldheid onder de bevolking tot gevolg en de onmogelijkheid om te regeren voor de 
regering. Alleen als we de democratie herstellen kunnen regeringen terug hun werk doen, 
wat vooral een visie op lange termijn is. Als we de democratie niet heruitvinden, dan 
zullen we er nooit in slagen om de armoede in ons land op te lossen en om het milieu te 
redden. Hoe minder politici naar de burgers luistert, hoe meer de burger zich afwendt 
van de politiek.  

Misschien hebben we eerst een beetje ontspanning nodig. Daarvoor heb ik een sprookje 
geschreven: Alexander in Donderland 
Mijn verhaal borrelde op na een bezoek aan het lichtfestival Alice in Wonderland in de 
Zoo van Antwerpen. Het is de moeite waard om te gaan kijken en u onder te dompelen in 
de gekke wereld van Alice in Wonderland. 

“Als je niet weet waar je naartoe wil,  
doet het er niet toe welke weg je neemt.” 

https://www.guidodroomt.be/2021/12/12/het-moet-niet-altijd-serieus-zijn/ 

Op mijn website probeer om zoveel mogelijk nieuwe ideeën te lanceren, om andere 
benaderingen naar voor te brengen, om opnieuw democratie te verwerven. Ik hoop nog 
steeds dat partijvoorzitters en hun whizzkids inzien dat het zo niet verder kan en dat er 
echt iets moet veranderen. Ook vakbonden en patroons moeten hieraan meewerken.  
Elke week heb ik wel iets geschreven. Een aantal daarvan waren simpele ideetjes, andere 
waren wat meer uitgesproken. Een klein aantal hebben, hoop ik,  tot denken aangezet. 
Hierbij mijn selectie van posts die tot denken zouden moeten aanzetten. 
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Waarom 13 referentieregio’s een goed idee zijn 
10/2/2021 

Hoe referentieregio’s bepalen? Referentieregio’s (vreselijke naam) zijn een goed idee op 
voorwaarde dat ze op een goede manier worden opgesteld (wetenschappelijk, dus niet 
politiek). Dus niet op de manier dat de Heer Somers ze heeft vastgelegd. Om ze vast te 
stellen gaat men uit van een wetenschappelijke studie zoals de studie van 2001 “De 
Belgische Stadsgewesten,  2001”, van Sarah Luyten, Etienne Van Hecke van het Instituut 
voor Sociale en Economische Geografie, K.U.Leuven. Om goed te zijn zou die opnieuw 
moeten gebeuren want de verstedelijking neemt toe. 

Vooreerst gaan we uit van de 13 centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, 
Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout). De 
basis voor de nieuwe stadsgewesten (kantons, districten, enz) zijn de centrumsteden met 
hun stadskern, kernstad, agglomeratie,  banlieue en forensen-woonzone als basis. De 
vraag die men stelt is; waar gaat de burger naartoe voor zijn aankopen, zijn 
ontspanning, zijn kliniek-bezoeken, enz. Ook moet men kijken naar economische 
samenwerkingen zoals het hele kustgebied. In mijn paper ‘Herstructurering Vlaanderen 
eerst aanpakken’  kan u per centrumstad zien wat de verschillende zones zijn en hoe ik die 
aangevuld heb tot logische eenheden (meer: https://www.guidodroomt.be/2020/11/07/
de-stadsgewesten-van-vlaanderen/ ) . Over de uitbreidingen die ik voorstel kan de 
politiek gaan ruziemaken, want dat is uiteindelijk het enige wat ze nog doen met dank 
aan de particratie. 

Dichter bij de burger 
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. Het provinciaal niveau wordt vervangen door een entiteit die dichter bij de 
leefwereld van de burgers staat, de 13 stadsgewesten. Alle taken van de provincie gaan 
naar het niveau stadsgewest.  

Het laagste verkozen niveau is de gemeente waar alle lokale problemen worden 
aangepakt. Gemeenten moeten terug gedefusioneerd worden, want ze moeten zo dicht 
mogelijk bij de burger te staan. Legitimiteit is belangrijker dan efficiëntie. Superstructuur 
Antwerpen moet afgebouwd worden en vervangen door het volgende niveau, het 
stadsgewest. Taken die niet lokaal kunnen opgelost worden moeten ondergebracht 
worden bij het stadsgewest.  “Pragmatische oplossingen vinden voor streek-gebonden 
problemen” , dat is de taak van de politici in de verschillende stadsgewesten. 
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Het nieuwe niveau moet bevoegdheden krijgen over aangelegenheden die door een hele 
regio gebruikt worden, zoals cultuur, onderwijs, verzorgingsbedrijven en zo verder. Het 
nieuwe bestuursniveau moet komaf maken met de huidige wildgroei aan regionale 
samenwerkingsverbanden zoals intercommunales, huisvestingsmaatschappijen, vzw’s 
voor cultuurprojecten, sociale verhuurkantoren en zo verder. 

Minder gesjoemel met intercommunales  
De intercommunales en aanverwante structuren zijn door politici “gewild” ontaardt in 
een ondoorzichtig kluwen en vooral bewust onttrokken aan democratische controle. Het 
is een soort speeltuin voor politici van alle partijen. Intercommunales zijn ontstaan 
omdat bepaalde problemen niet op gemeentelijk vlak gerealiseerd kunnen worden.  

Samenwerking geeft soms een schaalvoordeel, vooral bij samenaankoop. Samenwerking 
in intercommunales geeft de mogelijkheid om meer gespecialiseerde taken, die 
onmogelijk door de gemeente kunnen gedaan worden, uit te besteden aan een 
samenwerkingsverband van meerdere gemeenten.  

• Intercommunales worden georganiseerd op stadsgewest-niveau en mogen dus ook niet 
daarbuiten functioneren 

• Intercommunales mogen geen dochters oprichten 
• Intercommunales vallen onder de bevoegdheid van de stadsgewest-raad. 
• Intercommunales zijn er voor de burger, winsten worden dus uitgekeerd aan de burger 

Wie is verkozen? 
Wie is verkozen voor de Gemeente: diegenen die het hoogste aantal stemmen heeft wordt 
burgemeester. Op Stadsgewest-niveau (=kieskring) wordt de gouverneur niet benoemd 
maar verkozen zoals de burgemeester, met het meeste aantal voorkeurstemmen. De 
gouverneur stelt zelf zijn kabinet (bestuursploeg) samen, dat uiteraard moet 
goedgekeurd  worden door de stadsgewest-raad (aangevuld met alle gemeenteraden van 
het stadsgewest). 

Samengevat 
• Stadsgewesten staan dichter bij de burger 
• Stadsgewesten vervangen de provincies 
• Het nieuwe niveau moet de werkingsgebieden van de samenwerkingsverbanden laten 

samenvallen, alsook de politiezones, brandweer en civiele bescherming,  de 
gerechtelijke en bestuurlijke arrondissementen, het kiesarrondissement, het 
werkingsgebied van bv. De Lijn, en zo verder. 

• Intercommunales moeten binnen het stadsgewest blijven, dus kleiner en efficiënter. 
• Burgemeester en Stadsgewest Gouverneur worden rechtstreeks verkozen 

Noot: in mijn latere teksten heb ik de stadsgewesten ‘districten’ genoemd. 
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Klassenstrijd nog niet gestreden 
 

14/4/2021 

“De oude klassenstrijd is een cultuurstrijd 
geworden, met als inzet de strijd voor het 
morele kompas van de maatschappij.”  
Jean-Pierre Blumberg, advocaat en 
docent Universiteit Antwerpen 

De strijd van de gele hesjes 
De strijd van de gele hesjes is een logisch gevolg 
van de financiële crisis en de globalisering. De 
gele hesjes zijn mensen die te weinig hebben en 
het einde van de maand meer vrezen dan het 
einde van de wereld door klimaatopwarming. Ze 
zijn a-politiek, want die luistert niet naar hen. 
Het zijn arbeiders, kleine zelfstandigen en 
gepensioneerden die samen een nieuw 
proletariaat vormen. Ze werken hard, verdienen 
weinig en kreunen onder de lastenverhogingen. 
Daarenboven worden zij door voortdurend miskend, omdat de politiek hun boodschap 
niet begrijpt. Natuurlijk zijn we niet akkoord met de vernielingen die de gele hesjes 
hebben veroorzaakt, maar hun ontevredenheid is begrijpelijk. 

Wat zegt artikel 25 van Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (1948) 
1. Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid 

en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, 
huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, 
alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, 
overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, 
ontstaan als gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. 

2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet 
wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten. 

Als je dit leest dan hebben de gele hesjes gelijk, maar waar blijven de anderen? Of hebben 
velen onder ons het zo goed dat ze de problemen liever niet zien? Wanneer laten we onze 
stem horen? Wanneer zeggen we: genoeg is genoeg. 
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De teleurgang van de middenklasse 
‘Een zwakkere middenklasse zorgt voor een zwakkere stijging van de vraag, brengt de 
groei op lange termijn in gevaar, en kan sociale en politieke instabiliteit’ 
Daniel Vaughan-Whitehead, mede-auteur van het rapport 

De financiële crisis en de globalisering hebben tot de ondergang van de middenklasse 
geleid, met politieke instabiliteit tot gevolg. 
In een rapport van de International Labour Organisation, een instelling van de 
Verenigde Naties, wordt gesteld dat de middenklasse afneemt in zowat alle Europese 
landen. Met middenklasse bedoelt de instelling iedereen die tussen de 60 en 200 procent 
van het mediaan-inkomen verdient. Daniel Vaughan-Whitehead, mede-auteur van het 
rapport, spreekt van een verontrustende trend. ‘Een zwakkere middenklasse zorgt voor 
een zwakkere stijging van de vraag, brengt de groei op lange termijn in gevaar en kan 
sociale en politieke instabiliteit brengen’. Hij voegt eraan toe dat vooral jongeren sterk 
worden getroffen. 

Een nieuwe klassenstrijd 
De westerse, liberale democratieën splijten zich in twee klassen:  
• die van daarboven; de welgestelden, de hoogopgeleiden, de mobiele, grootstedelijke 

wereldburgers, de progressieven 
• die van daarbeneden; zij die tekortkomen, de schoolverlaters, de lokaal verankerde 

dorpelingen, de traditionalisten. 

Er is een grote kloof ontstaan tussen die van daarboven en die van daarbeneden. Veel 
linkse mensen zijn uitermate kritisch voor nationalisme en populisme zonder erbij na te 
denken over het waarom. Rechts gaat op zijn beurt ook kort door de bocht: zij lossen alle 
problemen op met simplistische kreten zonder de problemen op te lossen. Veel linkse 
mensen beseffen niet dat ze in hun discours eigenlijk voorvechter zijn van de ‘neoliberale 
maatschappij’, die graag vrij verkeer van kapitaal, mensen en producten zien. 

Cornelia Koppetsch, sociologieprofessor uit Darmstadt, maakt in haar boek over de 
woedesamenleving een genadeloze analyse van de hypocrisie van de linkse, intellectuele 
bobo’s. Ze omschrijft die als ‘progressieve neoliberalen’. Ze ziet hoe linkse kosmopolieten 
lustig zwaaiend met etiketten als ‘populistisch’ of ‘extreemrechts’ het onderliggende 
politieke conflict verdoezelen. Voor Koppetsch zijn de progressieve, culturele elites zelfs de 
sleutelfiguren van het nieuwe, geglobaliseerde kapitalisme. Zij lijken niet in staat om hun 
eigen privileges en hun rol als dragers van een globale, neoliberale ideologie onder ogen 
te zien. Neoliberalisering is ook depolitisering: het idee is dat je politiek niet nodig hebt, 
want als je markten het werk laat doen ontstaat er vanzelf een evenwicht. 

Een groot deel van de oude middenklasse vreest voor haar materiële en culturele 
ondergang. Zij zijn niet in staat om de ecologische omslag te betalen en zijn ook niet 
bereid voor de opvang van vreemdelingen te zorgen. Deze onzichtbare meerderheid 
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wordt niet gehoord want de gecultiveerde wereldburger kijkt minachtend op hem neer. 
Ze worden zelfs beschouwt als dom, onwetend en irrationeel. Hilary Clinton noemt ze 
zelfs ‘deplorables’ . 

‘Populisme’ en ‘elite’ zijn nieuwe scheldwoorden, die worden gebruikt om de mening van 
de andere groep in diskrediet te brengen. Zij lijden echter alleen maar tot een impasse die 
elk gesprek onmogelijk maakt. 

Hierdoor gaat de zoektocht naar een nieuw moreel kompas van de maatschappij totaal 
verloren. Wie is er nog geïnteresseerd in moraal? Zolang het met hem of haar maar goed 
gaat. Het “ik” heeft de morele wereld overgenomen. 
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Groei-obsessie 
 

5/5/2021 

Het kapitalistische systeem gaat over groeien. De 
obsessie op economische groei is mede ontstaan 
doordat burgers, bedrijven en overheden zich 
financieren met schuld. Op basis van de 
verwachting dat het telkens beter zou gaan wordt 
geld geleend voor uitgaven en investeringen, wat 
in de toekomst met rente terugbetaald moet 
worden. Om de aflossingen en rentebetalingen te 
kunnen blijven betalen bovenop de bestaande 
consumptie of kosten moet er steeds meer 
verdiend worden. Een systeem gebaseerd op de utopie van eeuwige groei is 
voorgeprogrammeerd om zichzelf te vernietigen. 

“Het is een slecht idee een land te besturen met als enige maatstaf de groei van het 
bruto binnenlands product (bbp). Vanaf een bepaald niveau zegt de evolutie daarvan 
niets meer over het welzijn van een bevolking.”  
Dirk Holemans, coördinator van OIKOS  

Kate Raworth zegt over groei het volgende: “Groei is eenvoudigweg onvoldoende als doel 
op zich. Groei is goed zo lang het nodig is. Ik wil mijn kinderen zien groeien, ik wil de 
planten in mijn tuin zien groeien, maar ik weet ook: als mijn kinderen nooit stoppen met 
groeien, dan passen ze binnenkort niet meer aan mijn tafel en zullen ze uiteindelijk door 
het dak van mijn huis breken. Groei is een wonderlijke, gezonde fase in het leven en de 
natuur, maar evengoed in de economie. Het is een overgangsfase naar volwassenheid, 
naar wasdom. Doordat we ons fixeren op die groei, door ieder maatschappelijk discours 
te verengen tot een groeiverhaal, lijken we niet langer verplicht moeilijkere, 
hardnekkigere en meer fundamentele zaken te bespreken.” 

Gigantisme 
Geert Noels maakt in zijn boek Gigantisme een nieuwe, gedurfde analyse van de 
wereldeconomie. Onze wereld lijdt aan gigantisme, een term die uit de geneeskunde komt 
en voor bovenmatige groei staat. Bedrijven en organisaties worden steeds groter en 
machtiger. Dat fenomeen doodt gezonde concurrentie, leidt niet tot duurzame groei en 
brengt de mens in verdrukking, met welvaartsziektes als burn-out of obesitas tot gevolg. 

“Gigantisme dient niet de mens, maar de macht” 
Geert Noels, econoom en CEO van Econopolis 
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Vrijhandel? Marktwerking of marktfalen? 
Wat betekent vrijhandel? Normaal betekent het een vrij verkeer van goederen en diensten 
tussen verschillende landen, zonder allerlei vormen van protectie. Onze welvaart zou 
gebaat zijn bij vrije handel zeggen economen. Maar is dat zo? 

Handelsovereenkomsten zoals TTIP, CETA en anderen zijn een goed voorbeeld van deze 
foute instelling over vrijhandel. Meer en meer mensen (alleen de elite verdedigt ze nog) 
geloven niet meer dat globalisering voor iedereen een goede zaak zou zijn. De 
gedupeerden van deze politiek zijn een gemakkelijke prooi voor autocratische figuren 
zoals Trump, Boris Johnson, Erdogan en anderen.   

Laat a.u.b. het protest toenemen. 

©  Guido Rosquin              9



België met een Zwitserse toets 
30/6/21 

Als we naar een nieuwe structuur voor ons land willen, één die beter beantwoord aan de 
verwachtingen van de bevolking, dan zullen we moeten zoeken naar eenvoud en 
duidelijkheid. Politici moeten minder zichtbaar aanwezig zijn in de media (teveel 
ministers en staatssecretarissen). Er moet vooral minder gepolariseerd worden door de 
partijen. We kunnen zeker ideeën halen uit het Zwitserse politieke systeem, maar moeten 
dat niet gewoon overnemen. We moeten zoeken naar oplossingen voor de democratie. De 
politiek moet terug dichter bij de bevolking. Politici moeten terug respect krijgen voor de 
burger en omgekeerd. Daarom moeten beslissingen dichter bij de mensen gebracht 
worden en moet er komaf worden gemaakt met ingewikkelde beslissingsstructuren en 
verdeling van verantwoordelijkheden.  

Vooreerst moeten we beslissen of we België nog wensen te behouden (de meerheid van de 
bevolking wel)? Willen we echt naar een model met 3 of zelfs met 4 (dit laatste is 
belachelijk voor een bevolking van 70000 inwoners)? Willen we verder polariseren: links 
tegen rechts, zuiden tegen noorden, nieuwe tegen oude Belgen, Franstalig tegen 
Nederlandstalig? Willen we lange regeringsvormingen behouden of zoeken we andere 
oplossingen? Blijven de partijen belangrijker dan de verkozen volksvertegenwoordigers? 
Zullen partijen bereid zijn om een beetje particratie in te leveren? Zullen onze 
volksvertegenwoordigers hun macht met ons willen delen? 
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Een oplossing die de burger niet betrekt bij het bestuur, zal de afkeer tegen de politiek 
alleen maar doen toenemen. De stemplicht afschaffen zal dit probleem zeker niet 
oplossen. De enige oplossing is om samen met de burger een nieuwe kijk op de politiek te 
ontwikkelen. We moeten samen zoeken naar consensus. Via het consensus-principe 
bereikt men het maximaal haalbare waar iedereen zich nog in kan vinden. (dat is dus 
niet een gewone meerderheid tegen minderheid, niet meerderheid tegen oppositie). Alleen 
een grootschalige brainstorming met ALLE partijen en VEEL burgergroepen en ngo’s, 
kan naar nieuwe oplossingen leiden, weg van de reeds gebaande wegen en uit de hand 
gelopen beslissingen. Begin met een blanco papier. Geef iedereen de mogelijkheid om zijn 
visie te geven. Ik geef alvast de mijne. 

Laagste niveau 
Het niveau dat het dichtst bij de burger aansluit is de gemeente. Stop daarom de fusies 
van gemeenten maar maak de fusies ongedaan. De burger heeft recht op een bestuur dat 
dicht bij hem staat en waarvan hij misschien wel mensen kent. 

Ook willen ze de verplichte opkomstplicht afschaffen alsof daarmee de democratie gered 
is. Behoud de opkomstplicht en breidt ze zelfs uit tot mensen die 5 jaar in de gemeente 
verblijven. Geef een administratieve boete (bv 1000 €) aan iedereen die niet opkomt. 
Omdat veel mensen zich niet kunnen vinden in de partijen, moet er een mogelijkheid 
komen om blanco te stemmen, maar waarbij blanco stemmen lege stoelen in de 
gemeenteraad veroorzaken. Alleen zo kan de burger zijn ontevredenheid uitdrukken 
zonder op extreme partijen te stemmen.  

Schaf de lijststem af en verplicht de mensen om een voorkeur uit te drukken voor wie hen 
zal vertegenwoordigen. De burgemeester en de schepenen zijn diegenen met het meeste 
voorkeurstemmen. Door dit systeem moeten er niet langer onderhandelingen gevoerd 
worden over wie deelneemt aan het bestuur. Dit zal het begin zijn van een consensus-
benadering. Om dit nog meer te benadrukken zou men kunnen werken met een gulden 
meerderheid (61,8 %) in plaats van een gewone meerderheid. Consensus zal moeilijker 
worden maar beslissingen zullen tenminste gedragen worden door een brede basis. 

Nieuw niveau 
In Antwerpen bestaat er een veelvoud aan niveau’s: districten (de vroegere gemeenten) 
met een verkozen gemeenteraad, een niveau van de gefusioneerde gemeenten met 
verkozen gemeenteraad, de provincie met verkozen raadsleden, het Vlaams Gewest met 
ministers en parlement, de Federale staat met regering en parlement, het Europese 
parlement. Om er zeker te zijn dat de burger niet meer weet welke verkozene wat doet en 
waarom, heeft men in Vlaanderen nog een nieuw niveau bedacht, de referentieregio’s 
zonder verkozenen. 
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Laat nu net dat nieuwe niveau misschien de oplossing zijn voor de staatshervorming. De 
referentieregio is wat het kanton is voor de Zwitsers. Alle beslissingen moeten op dat 
niveau genomen worden, behalve diegene die aan het Federale en het Europese niveau 
worden overgedragen (zie Federaal niveau). Alle andere bevoegdheden gaan naar het 
nieuwe niveau waarvoor we een nieuwe naam moeten zoeken: we kunnen 
referentieregio vervangen door District (Kanton bij Zwitsers). We moeten de provincies 
afschaffen evenals de gewest-parlementen en ook alle fusies van gemeenten. Overleg 
tussen Districten kan via een Interdistricten Conferentie.  

De districten worden geleid door verkozen parttime parlementsleden. We kiezen één 
parlementslid per 15000 burgers, wat neerkomt op ongeveer 711 parttime (dus ook 
minder betaalde) parlementsleden. Wanneer we blanco stemmen waarde geven dan 
moeten hier bij 15 % blanco ongeveer 106 lege stoelen zijn. De persoon met het meeste 
voorkeurstemmen wordt de gouverneur van het district en stelt zijn kabinet samen.  

Federaal niveau  
Aangezien veel bevoegdheden naar het District-niveau gaan zijn de bevoegdheden van 
het federaal niveau beperkt maar toch nog altijd belangrijk. Deze zouden kunnen zijn: 
Organisatie Federale Staat, Financiën, federale belasting en budgetcontrole, 
Buitenlandse zaken, Binnenlandse zaken, Defensie, Migratie en ontwikkelingshulp, 
Milieu en energie, Sociale zaken, Universiteiten (enkel masters) en Innovatie. 

Met België als kieskring kiezen we parlementairen op basis van één per 100.000 burgers; 
dat komt neer op 115 rechtstreeks verkozenen aangevuld met één parlementslid per 
district. Aangezien er ongeveer 27 districten (17 Vlaamse en een tiental Waalse) betekent 
dit in totaal 142 parlementairen. Het aantal ministers moet beperkt worden tot één per 
ministerie en een eerste minister. De kabinetten moeten beperkt worden tot 3 
kabinetsleden aangevuld met de verantwoordelijken van het ministerie. 

Aangezien het zeer moeilijk is voor de partijvoorzitters om een regering samen te stellen 
laten we het parlement beslissen wie er minister wordt. Elke partij (ook de stoute) mogen 
voor elk ministerie een kandidaat voorstellen. Het parlement (misschien aan te vullen 
met de districtsparlementen?) beslist in een geheime stemming welke kandidaat voor 
welk ministerie gekozen wordt en wie als eerste minister. De stemming gebeurt in 2 
rondes: na de eerste blijven de 2 belangrijkste kandidaten over. In de 2de ronde wordt 
gekozen uit deze twee. Dat zou een raar resultaat kunnen geven, wat de partijvoorzitters 
zeker niet graag hebben. Maar uitgerekend die partijvoorzitters zijn het probleem van 
onze democratie. De wetgevende macht terug naar waar ze hoort, naar het parlement. 

Zo’n regering kan samengesteld zijn uit mensen uit meerdere partijen. Dat is geen 
probleem aangezien een regering enkel moet uitvoeren wat het parlement beslist heeft. 
Er zal dus voor elk voorstel van de regering een meerderheid gezocht worden, die 
uiteraard wisselend kan zijn. De regering moet er voor zorgen dat het land goed bestuurd 
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wordt. Ze moet er dus voor zorgen dat de kosten niet uit de hand lopen. We moeten onze 
kinderen niet opzadelen met massale schulden en een afkeer voor de politiek. 
Ik maak me geen illusies dat dit voorstel kans maakt, aangezien de partij-orakels 
beslissen wat er met ons land gebeurt, ook als is dit tegen de zin van de bevolking. Meer 
inspraak door referenda zou daarvoor een oplossing kunnen zijn. 
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Zoeken naar een groenere wereld 
 

Een doorgedreven keuze voor het ecologische is een vorm van sociaal preventief beleid. 
We moeten naar een duurzame wereld. We hebben een duurzame wereld als de mens, het 
milieu en de economie in evenwicht zijn. Het huidige consumptieniveau kunnen we niet 
lang meer volhouden, want we plegen roofbouw op de natuurlijke rijkdommen.   

Het is echter niet zo eenvoudig om consequent duurzaam te zijn. We zullen er toch aan 
moeten beginnen als we onze kinderen en kleinkinderen graag zien. Het zal niet lukken 
met kleinigheden, het zal een grote inspanning van ieder van ons vragen. 

Ons leefmilieu is een belangrijke common die onze aandacht verdient, want de 
gezondheid en het voortbestaan van mens, dier en natuur worden bedreigd. We zijn 
vlijtig bezig onze planeet te vernietigen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie berekende dat slechte luchtkwaliteit jaarlijks 
verantwoordelijk is voor 7 miljoen doden. Dat wil zeggen dat luchtvervuiling van alle 
milieufactoren de grootste impact heeft op de gezondheid. Een globaal probleem dat we 
op heel veel plaatsen lokaal moeten aanpakken.  

(Sinds het coronavirus begin 2020 vanuit China opdook, raakten wereldwijd al meer dan 257 miljoen 
mensen besmet en zijn meer dan 5,1 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19.) 
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“Hoe meer we de natuur incorporeren in onze steden, hoe meer we het hoofd kunnen 
bieden aan de klimaatverandering.” 
Stefano Boeri, Italiaans Architect 

Sarah De Boeck is directeur bij Perspective.Brussel, het planningsbureau van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De drijfveer van De Boeck blijft echter dezelfde: “Ik vertrek van de 
vraag hoe ik kan bijdragen tot een economie en een beleid dat minder sociale ongelijkheid 
met zich meebrengen?” 

Een deel van het antwoord moet volgens De Boek gezochten worden in een 
herwaardering van de foundational economy of, naar het Nederlands vertaald, de 
essentiële economie.  

“De term essentiële economie verwijst naar die sectoren in de economie die instaan 
voor de sociale reproductie. Dat wil zeggen dat het dus gaat om basisgoederen en 
-diensten: huisvesting, watervoorziening, energievoorziening, afvalophaling, 
kinderopvang, onderwijs en dergelijke meer. Kenmerkend is dat dit allemaal 
voorzieningen zijn die op een collectieve manier worden georganiseerd. Neem 
bijvoorbeeld een rioleringsnetwerk. Dat wordt ontworpen en aangelegd voor een hele 
stad, vervolgens worden individuele huizen daarop aangesloten. Dat kan ook moeilijk 
anders. Het zou absurd zijn, mocht ieder individueel huishouden in zijn eigen riolering 
gaan voorzien. Een ander voorbeeld is het openbaar vervoer. Dat kan je natuurlijk 
heel moeilijk individueel of per straat gaan organiseren. Dan werkt dat gewoon niet. 
Je hebt collectieve en lokaal ingebedde infrastructuren nodig om mensen in de meest 
elementaire behoeften te kunnen voorzien.” 
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Een nieuwe structuur voor het land 
onmogelijk? Dringend nodig ja, maar hoe? 
 

17/9/2021 

“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 

Dat Kafka heeft toegeslagen is voor iedereen duidelijk. Wat eraan te doen is een heel 
moeilijke vraag? Waar beginnen we als we dit Belgische Kafkaiaanse Instituut willen 
ontwarren? Alles is met alles verbonden, niemand wil toegeven. De partijen en de 
vakbonden rijden zich vast in hun onwrikbare standpunten. Partijstandpunten zijn bijna 
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niet te verzoenen. Maar hoe zit het nu met de burgers? Heeft er iemand al eens gevraagd 
wat de burger het liefst zou hebben? Of moet de burger maar slikken wat de politici 
bedenken? 

Waar willen wij, de burgers, naartoe? 
“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 

De mensen voelen zich verwaarloosd, klein en onbelangrijk. En van hun 
vertegenwoordigers in de politiek verwachten ze ook geen hulp. 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, liefst in een echte samenspraak met 
de burgers en zeker niet alleen met de partijorakels. Het is de hoogste tijd dat we de 
‘allerlaatste staatshervorming’ van België aanpakken. 

Meer efficiëntie 
Veel mensen maken zich terecht zorgen over onze democratie, waarin de burger niet 
langer beslist maar wel de partijen. Onze democratie is dus geëvolueerd naar een 
particratie met alle gevolgen ervan voor een democratisch beleid. 

Het beleid is niet meer in het voordeel van de burger, maar voor het imago van de partij. 
De politiek evolueert op dit moment tot een marketing- en social-mediacircus. Politici 
spreken enkel nog in oneliners. Ze beperken zich tot 140 tekens in hun maatschappijvisie. 
Het debat is niet meer aanwezig in het politieke halfrond en al zeker niet daarbuiten. Dit 
beperkt zich jammer genoeg niet tot politici, ook journalisten gaan dikwijls nogal kort 
door de bocht en gaan het debat uit de weg of beperken zich tot algemeenheden. Ook 
studenten gaan nauwelijks nog de straat op om te betogen tegen onrechtvaardigheid. Op 
de sociale media schelden we naar mekaar. Er is geen respect meer voor de medemens, 
maar al zeker niet voor politici die zich dikwijls gedragen alsof de burger er niet toe doet. 

We moeten ook weg van het politiek correct zijn. Dat stopt elke discussie tussen 
landgenoten met verschillende ideeën over hoe een samenleving moet worden ingericht. 
Iedereen moet mee kunnen beslissen hoe onze maatschappij moet georganiseerd worden, 
ook diegenen waarmee we het oneens zijn. 
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Een vereenvoudiging van de structuren moet de burger dichter bij de politiek brengen. De 
politici moeten terug naar de burger. De politiek moet zo herstructureren dat de burger 
zich meer betrokken voelt bij de beslissingen van de politici. De burger moet zich echt 
vertegenwoordigd voelen door de door hen gekozen politici. Betrokkenheid bij 
beslissingen maakt dat mensen meer begrip zullen hebben en gelukkiger zijn. 

Meer legitimiteit  
De globalisatie is voor veel mensen moeilijk. De afstand tussen de burger en de 
internationale beslissingsorganen alsook de afstand tussen de politiek en de burger 
wordt steeds groter. De beslissingen worden steeds verder van de burger genomen; 
gefusioneerde gemeenten, provincies (onduidelijk voor de burger), Vlaams Parlement, 
Federaal parlement, Europese Commissie, Europees parlement, ECB, Nato, Verenigde 
Naties. Ook ngo’s werken meer en meer internationaal en worden dus bureaucratische 
instellingen met dure managers. 

Door deze complexe structuur voelen de mensen zich minder en minder betrokken bij de 
besluitvorming over hoe het verder moet met hun leven in een snel veranderende 
maatschappij. De massa voelt zich machteloos en keert zich af van de politiek of worden 
heel boos (gele hesjes), of stemmen meer en meer voor extreme partijen voor zogezegd 
eenvoudige oplossingen.  

De elite voelt zich goed in deze geglobaliseerde wereld, maar de gewone man kan niet 
meer volgen. Buiten een reisje af en toe wil de burger zich vooral ‘thuis’ voelen. Mensen 
behoren tot een wijk, een dorp of een stad, een stadsregio. Dat is waar de mensen leven 
en wat ze kennen. Voor de meeste mensen is er niet meer nodig, tenminste als er een 
behoorlijk inkomen is voor de basisbehoeften. 
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Belgisch Kafkaiaans Instituut ontwarren 
8/9/2021  

Als we naar een nieuwe structuur voor ons land willen, één die beter beantwoord aan de 
verwachtingen van de bevolking, dan zullen we moeten zoeken naar eenvoud en 
duidelijkheid. Politici moeten minder zichtbaar aanwezig zijn in de media (veel te veel 
ministers en staatssecretarissen die hun zegje komen doen op tv). Er moet vooral minder 
gepolariseerd worden door de partijen. We kunnen zeker ideeën halen uit het Zwitserse 
politieke systeem, maar moeten dat niet gewoon overnemen. We moeten zoeken naar 
oplossingen voor onze democratie. De politiek moet terug dichter bij de bevolking. Politici 
moeten terug respect krijgen voor de burger en omgekeerd. Daarom moeten beslissingen 
dichter bij de mensen gebracht worden en moet er komaf worden gemaakt met 
ingewikkelde beslissingsstructuren en verdeling van verantwoordelijkheden.   

Vooreerst moeten we beslissen of we België nog wensen te behouden (de meerheid van de 
bevolking wel)? Volgen we Belgische of de Vlaamse nationalisten? Willen we echt naar 
een model met 3 of zelfs met 4 (dit laatste is belachelijk voor een bevolking van 70000 
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inwoners)? Of kunnen we denken aan een volledig andere aanpak?  Willen we verder 
polariseren: links tegen rechts, zuiden tegen noorden, nieuwe tegen oude Belgen, 
Franstalig tegen Nederlandstalig? Willen we lange regeringsvormingen behouden of 
zoeken we andere oplossingen? Blijven de partijen belangrijker dan de verkozen 
volksvertegenwoordigers? Zullen partijen bereid zijn om een beetje particratie in te 
leveren? Zullen onze volksvertegenwoordigers hun macht met ons willen delen? 

Een oplossing die de burger niet betrekt bij het bestuur, zal de afkeer tegen de politiek 
alleen maar doen toenemen. De stemplicht afschaffen zal dit probleem zeker niet 
oplossen. De enige oplossing is om samen met de burger een nieuwe kijk op de politiek te 
ontwikkelen. We moeten samen zoeken naar consensus. Via het consensus-principe 
bereikt men het maximaal haalbare waar iedereen zich nog in kan vinden. (dat is dus 
niet een gewone meerderheid tegen minderheid, niet meerderheid tegen oppositie). Alleen 
een grootschalige brainstorming met ALLE partijen en VEEL burgergroepen en ngo’s, 
kan naar nieuwe oplossingen leiden, weg van de reeds gebaande wegen en uit de hand 
gelopen beslissingen. Begin met een blanco papier. Geef iedereen de mogelijkheid om zijn 
visie te geven. Ik geef alvast de mijne. 

Beginnen met Vlaanderen 
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 Vlaanderen vooruit wil en fier wil zijn over zijn regio, dan is het belangrijk om een 
voortrekker te zijn in het organiseren van een samenleving gebaseerd op democratische 
rechten en plichten en met aandacht voor iedereen. 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. 

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?  

Hoe moet het dan wel? 
België heeft net als veel Europese landen nood aan minder niveaus en dat beslissingen 
zoveel mogelijk zo dicht mogelijk bij de bevolking genomen worden. Daarvoor is nog een 
staatshervorming nodig, te beginnen met een grote Vlaamse herstructurering. 
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Laagste verkozen niveau =  Gemeente 
Het laagste verkozen niveau is de gemeente waar alle lokale problemen worden 
aangepakt. Dit is het niveau dat het dichtst bij de burger aansluit. Dit betekent ook dat 
we moeten stoppen met het fusioneren van gemeenten, sterker zelfs de reeds uitgevoerde 
fusies ongedaan maken. We moeten proberen om gemeenten te creëren met een echte 
samenhorigheid, waar mensen echt ‘samenleven’. De burger heeft recht op een bestuur 
dat dicht bij hem staat en waarvan hij misschien wel mensen kent. 

De verplichte opkomstplicht afschaffen is een slecht idee, alsof daarmee de democratie 
gered is of is dit weer een idee van de particratie? Behoud de opkomstplicht en breidt ze 
zelfs uit tot mensen die 5 jaar in de gemeente verblijven. Geef een administratieve boete 
(bv 1000 €) aan iedereen die niet opkomt. Omdat veel mensen zich niet kunnen vinden in 
de partijen, moet er een mogelijkheid komen om blanco te stemmen, maar waarbij blanco 
stemmen lege stoelen in de gemeenteraad veroorzaken. Alleen zo kan de burger zijn 
ontevredenheid uitdrukken zonder op extreme partijen te stemmen.  

Schaf de lijststem af en verplicht de mensen om een voorkeur uit te drukken voor wie hen 
zal vertegenwoordigen. De burgemeester en de schepenen zijn diegenen met het meeste 
voorkeurstemmen. Door dit systeem moeten er niet langer onderhandelingen gevoerd 
worden over wie deelneemt aan het bestuur. Dit zal het begin zijn van een consensus-
benadering. Om dit nog meer te benadrukken zou men kunnen werken met een gulden 
meerderheid (61,8 %) in plaats van een gewone meerderheid. Consensus zal moeilijker 
worden maar beslissingen zullen tenminste gedragen worden door een brede basis. 

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 hogere niveau opgelost worden. Er moet een duidelijke richtlijn komen over 
wat op welk niveau beslist wordt. 

Nieuw niveau = District 
In Antwerpen bestaat er een veelvoud aan niveau’s: districten (de vroegere gemeenten) 
met een verkozen gemeenteraad, een niveau van de gefusioneerde gemeenten met 
verkozen gemeenteraad, de provincie met verkozen raadsleden, het Vlaams Gewest met 
ministers en parlement, de Federale staat met regering en parlement, het Europese 
parlement. Om er zeker te zijn dat de burger niet meer weet welke verkozene wat doet en 
waarom, heeft men in Vlaanderen nog een nieuw niveau bedacht, de referentieregio’s 
zonder verkozenen. 

Laat nu net dat nieuwe niveau misschien de oplossing zijn voor de staatshervorming. De 
referentieregio van de Vlaamse regering (door mij anders ingevuld, zie verder in 20 
districten) is wat het kanton is voor de Zwitsers. Alle beslissingen moeten op dat niveau 
genomen worden, behalve diegene die aan het Federale en het Europese niveau worden 
overgedragen (zie Federaal niveau). Alle andere bevoegdheden gaan naar het nieuwe 
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niveau waarvoor we een nieuwe naam moeten zoeken: referentieregio, stadsregio, regio, 
district of stadsgewest (Kanton bij Zwitsers). Ik verkies ‘district’ omdat het in meerdere 
talen hetzelfde is. We moeten de provincies afschaffen evenals de gewest-parlementen en 
ook alle fusies van gemeenten. Overleg tussen districten kan via een ad-hoc 
parlementaire commissie. De ministeries worden maximaal gedecentraliseerd. 

De districten worden geleid door verkozen parttime parlementsleden. We kiezen één 
parlementslid per 10.000 burgers, wat neerkomt op ongeveer 1058 parttime (dus ook 
minder betaalde) parlementsleden. Wanneer we blanco stemmen waarde geven met lege 
zetels dan moeten hier bij bv 15 % blanco ongeveer 158 lege stoelen zijn. De persoon met 
het meeste voorkeurstemmen wordt de gouverneur van het district en stelt zonder 
tussenkomst van de partijen zijn kabinet samen.  

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe parlementsleden hun werk kunnen doen moet elk 
district ervoor zorgen dat deze parlementsleden een kantoor hebben in het district-
gebouw. 
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De 21 Districten van het nieuwe België 
23/9/2021 

Uitgangspunt voor het bepalen van de nieuwe districten is de studie uit 2001 “De 
Belgische Stadsgewesten,  2001”, van Sarah Luyten, Etienne Van Hecke van het Instituut 
voor Sociale en Economische Geografie, K.U.Leuven.  Aangezien de studie van 2001 is 
zou het een goed idee zijn om deze opnieuw uit te voeren en de definitieve verdeling van 
de regio’s te bepalen. 

De nieuwe districten zijn gecreëerd op basis van de centrumsteden en hun  stadskern, 
kernstad, agglomeratie, banlieue en forensen-woonzone als basis. Deze zijn dan 
aangevuld met gemeenten die meestal via gewestwegen deze centrumsteden kunnen 
bereiken. Uiteraard is zo’n samenstelling altijd arbitrair, vooral omdat over deze 
landelijke gemeenten geen studiewerk bestaat.  Op die manier kwam ik tot 13 stadsregio’s 
aangevuld met een district rond Brussel met Vilvoorde en Halle als steden. Het 
kustgebied is samengebracht omdat dit zijn specifieke problemen heeft, met Oostende als 
centrumstad.   

De 13 Vlaamse districten 

STADSGEWEST BRUGGE 
Agglomeratie: Brugge 
Banlieue: Damme, Jabbeke, Oostkamp en Zuienkerke  
Forensen-woonzone: Beernem, Blankenberge, Knokke-Heist en Zedelgem 
Uitbreiden met: Affligem, Maldegem, Knesselare 

STADSGEWEST KORTRIJK 
Agglomeratie: Harelbeke, Kortrijk en Kuurne 
Banlieue: Wevelgem 
Forensen-woonzone: Deerlijk, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn en Zwevegem 
Uitbreiden met: Anzegem, Avelgem, Brakel, Cominnes-Warneton, Dentergem, Horebeke, 
Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Oostrozebeke, Oudenaarde, Ronse, 
Wortegem-Petegem, Zottegem, Zulte, Zwalm 

STADSGEWEST ROESELARE-IEPER 
Steden: Roeselare, Ieper 
Uitbreiden met: Alveringem, Ardooie, Diksmuide, Heuvelland, Hooglede, Houthulst, 
Ingelmunster, Ichtegem, Izegem, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, 
Lichtervelde, Lo-Reninge, Mesen, Meulebeke, Moorslede, Pittem, Poperinge, Ruiselede, 
Staden, Tielt, Torhout, Vleteren, Waregem, Wervik, Wingene, Wielsbeke, Zonnebeke 
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STADSGEWEST KUST 
Agglomeratie: Bredene en Oostende 
Banlieue: Oudenburg 
Forensen-woonzone: Gistel en Middelkerke 
Uitbreiden met: Blankenberge, De Haan, De Panne, Knokke-Heist, Koksijde, Nieuwpoort, 
Veurne, Zeebrugge Haven 

STADSGEWEST GENT 
Agglomeratie: De Pinte, Gent, Merelbeke en Sint-Martens-Latem 
Banlieue: Destelbergen, Evergem, Gavere, Lochristi, Lovendegem, Melle, Nazareth, 
Nevele, Wachtebeke en Zelzate 
Forensenwoonzone: Aalter, Assenede, Deinze, Eeklo, Kaprijke, Laarne, Moerbeke, 
Oosterzele, Sint- Laureins, Waarschoot, Wetteren, Zingem en Zomergem 

STADSGEWEST SINT-NIKLAAS 
Agglomeratie: Sint-Niklaas 
Banlieue: Stekene 
Forensen-woonzone: Sint-Gillis-Waas en Waasmunster 
Uitbreiden met: Berlare, Hamme, Lokeren, Temse, Zele 

STADSGEWEST AALST 
Agglomeratie: Aalst 
Uitbreiden met: Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Galmaarden, 
Geraardsbergen, Haaltert, Herne, Herzele, Knesselare, Lebbeke, Lede, Liedekerke, 
Ninove, Pepingen, Opwijk, Roosdaal, Sint-Lievens-Houtem, Wichelen 
     
STADSGEWEST ANTWERPEN 
Agglomeratie: Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, 
Hemiksem, Hove, Kapellen, Mortsel, Niel, Schelle, Schoten en Wommelgem 
Banlieue: Brecht, Essen, Kalmthout, Kontich, Lint, Ranst, Rumst, Schilde, Stabroek, 
Wijnegem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel en Zwijndrecht 
Forensen-woonzone: Berlaar, Beveren, Duffel, Grobbendonk, Kruibeke, Lier, Malle, 
Nijlen, Puurs, Temse en Willebroek 
Uitbreiden met: geen 

STADSGEWEST MECHELEN  
Agglomeratie: Mechelen en Bonheiden  
Banlieue: Sint-Katelijne-Waver en Zemst 
Forensen-woonzone: Putte 
Uitbreiden met: 
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Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Kampenhout, 
Kapelle-op-den-bos, Keerbergen, Londerzeel, Steenokkerzeel, Tremelo 
STADSGEWEST TURNHOUT 
Agglomeratie: Oud-Turnhout en Turnhout 
Banlieue: Ravels en Vosselaar 
Forensen-woonzone: Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Merksplas en Retie 
Uitbreiden met: 
Balen , Dessel, Geel, Herentals, Herselt, Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, 
Meerhout, Mol, Olen, Rijkevorsel, Westerlo 

STADSGEWEST LEUVEN 
Agglomeratie: Herent en Leuven 
Banlieue: Bertem, Bierbeek, Holsbeek, Oud-Heverlee en Boutersem  
Forensen-woonzone: Aarschot, Bekkevoort, Rotselaar en Tiel-Winge  
Uitbreiden met:  
Begijnendijk, Boutersem, Bekkevoort, Lubbeek, Tielt-Winge, Diest, Glabbeek, 
Hoegaarden, Linter,  Scherpenheuvel-Zichem, Tienen, Tremelo 

STADSGEWEST HASSELT 
Agglomeratie: Hasselt 
Banlieue: Alken, Diepenbeek, Kortessem en Zonhoven  
Forensenwoonzone: Herk-de-stad en Wellen  
Uitbreiden met: 
Beringen, Geetbets, Gingelom, Halen, Ham, Heers, Kortenaken, Landen, Leopoldsburg, 
Riemst, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tongeren, Voeren, Zoutleeuw 

STADSGEWEST GENK 
Agglomeratie: Genk 
Banlieue: As, Opglabbeek en Zutendaal 
Forensenwoonzone: Bilzen, Houthalen-Helchteren, Lanaken en Maasmechelen 
Uitbreiden met: 
Bree, Bocholt, Dilsen-Stokkem, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Kinrooi, Lommel, Maaseik, 
Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt, Peer 

Brussels, District of Belgium 
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 
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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 inwoners 

De 6 districten van Wallonië 
Voor Wallonië heb ik het niet volledig uitgewerkt, maar beperk ik mij tot de 
stadsgewesten zoals bepaald in de studie. Het aanvullen van de districten met de kleinere  
gemeenten uit de regio moet nog gebeuren. 

STADSGEWEST CHARLEROI 
Agglomeratie: Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes en Montigny-le-Tilleul 
Banlieue: Aiseau-Presles, Fleurus, Fontaine-l’Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heyre-
Nalinnes, Les Bons Villers, Thuin en Walcourt 
Forensenwoonzone: Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Florennes, Fosses-la-ville, 
Froidchapelle, Lobbes, Mettet, Pont-à-Celles, Sivry-Rance en Sambreville  
Uitbreiden met kleinere gemeenten rond het stadsgewest 

STADSGEWEST LUIK 
Agglomeratie: Ans, Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Engis, Fléron, Flémalle, Grâce-
Hollogne, Herstal, Luik, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing en Soumagne 
Banlieue: Anthisnes, Awans, Aywaille, Bitsingen, Blégny, Crisnée, Dalhem, Donceel, 
Esneux, Fexhe-le-Haut-Clocher, Juprelle, Nandrin, Neupré, Olne, Oerle, Remicourt, 
Saint-Georges-sur-Meuse, Sprimont, Tinlot, Trooz, Verlaine en Wezet 
Forensenwoonzone: Amay, Berloz, Clavier, Comblain-au-Pont, Faimes, Ferrières, Geer, 
Hamoir, Herve, Manhay, Modave, Ouffet, Stoumont, Villers-le-Bouillet, Voeren, Wanze 
en Borgworm  
Uitbreiden met kleinere gemeenten rond het stadsgewest 

STADSGEWEST BERGEN 
Agglomeratie: Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Bergen en Quaregnon Banlieue: 
Honnelles, Jurbeke, Quévy en Saint-Ghislain  
Forensenwoonzone: Hensies, Lens en Quiévrain  
Uitbreiden met kleinere gemeenten rond het stadsgewest 

STADSGEWEST NAMEN 
Agglomeratie: Namen 
Banlieue: Assesse, Gesves, Fernelmont, Floreffe, Profondeville en La Bruyère 
Forensenwoonzone: Anhée, Andenne, Eghezée en Yvoir  
Uitbreiden met kleinere gemeenten rond het stadsgewest 
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STADSGEWEST DOORNIK 
Agglomeratie: Doornik 
Banlieue: Antoing, Brunehaut en Rumes  
Forensenwoonzone: Celles, Estaimpuis, Pecq en Péruwelz  
Uitbreiden met kleinere gemeenten rond het stadsgewest 

STADSGEWEST VERVIERS 
Agglomeratie: Dison, Pepinster en Verviers Banlieue: Jalhay en Theux 
Forensenwoonzone: Limburg en Thimister-Clermont  
Uitbreiden met kleinere gemeenten rond het stadsgewest 

Totaal Wallonië: 2.341.454 inwoners 

DUITSTALIG District 
Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren, Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütchenbach,        
Sankt-Vith 
Totaal 77.668 inwoners 
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En wat als we anders naar de inkomsten 
kijken 
16/11/2021 

‘Jobs, jobs, jobs of 80 % werkzaamheidsgraad, of langdurig zieken moeten terug aan het 
werk of de pensioenleeftijd moet omhoog.’ Al deze kreten zijn ingegeven door een grote 
bezorgdheid over de betaalbaarheid van de sociale zekerheid. Iedereen wil het systeem 
behouden zoals het is, maar dat is op termijn niet houdbaar. Dus moeten we zoeken naar 
andere oplossingen. 

Vooreerst moeten we stoppen met alle inkomsten in één pot te steken en daar nadien 
telkens weer over te onderhandelen wie hoeveel uit die pot krijgt. Elk ministerie moet zijn 
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een eigen verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor inkomsten via één of andere vorm 
van belastingen. Dus niet langer putten uit de pot die allang leeg is. 

Daarenboven is er steeds discussie dat niet iedereen bijdraagt aan het systeem. Dit is op 
te lossen door de ontvangsten voor sociaal beleid op een andere manier te innen. 
Stel nu dat we de btw-ontvangsten alleen gebruiken voor het sociaal beleid en de sociale 
bijdrage afschaffen. Zo betaalt iedereen mee voor het sociaal beleid volgens zijn 
mogelijkheden. Aanpassingen aan het btw-systeem zijn misschien noodzakelijk. Dit zal in 
ieder geval een heel grote vereenvoudiging zijn van de administratie. 

De directe belastingen zullen dan uiteraard naar omhoog moeten, maar wel volgens het 
principe van directe verantwoordelijkheid per ministerie, district of gemeente. En 
uiteraard moeten de breedste schouders het meeste bijdragen. 

Met het geld van de BTW kunnen we dan een eerlijk sociaal beleid voeren (bv. 
gewaarborgd inkomen of negatieve inkomstenbelasting) en de armoede aanpakken. 
Belangrijk hierbij is dat alle diensten (pensioenen, RVA, VDAB, werkloosheidsuitkering, 
leefloon, OCMW, sociale dienst, enz) in één Sociale dienst worden samengebracht en dit 
per district. Solidariteit tussen de districten is gemakkelijk te realiseren: BTW wordt 
federaal geind en terug verdeeld naar de districten volgens inwonersaantallen. 
Op deze manier werken is een enorme administratieve vereenvoudiging. Op een loon 
wordt enkel belasting geïnd, de werkgever betaalt de pensioenrechten van het 
personeelslid (de tweede pijler). 

Budget = directe verantwoordelijkheid uitvoerende macht 

“Er moet dringend een verbod komen op begrotingen die in de rode cijfers gaan. Deze 
maatregel zou er tenminste voor zorgen dat politici verplicht worden om als een goede 
huisvader of -moeder niet langer meer te mogen uitgeven dan er inkomsten zijn.”  
Peter Reekmans, burgemeester Glabbeek 

Het budget is de verantwoordelijkheid van de “Bestuurders”, of de regering. Er bestaat 
vooral bij linkse partijen een ongeschreven akkoord dat budgetcontrole en het 
overschrijden van het budget toegelaten zijn om sociale redenen. Waarom is het sociaal 
om het budget te overschrijden? Waarom mag de staat meer geld uitgeven dan er 
binnenkomt? Is het sociaal om de nu gemaakte schulden over te laten aan onze kinderen 
en kleinkinderen? Nu geld uitgeven om sociaal te zijn, maar door schulden te maken de 
kinderen en kleinkinderen belasten met de afbetaling vindt ik helemaal geen sociaal 
beleid.  

Wat zou u doen als uw ouders u bij hun overlijden schulden zouden nalaten? De erfenis 
weigeren, uiteraard. Onze kinderen en kleinkinderen erven een staatsschuld van op dit 
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moment 445 miljard en die groeit nog dagelijks. Die erfenis kunnen uw kinderen niet 
weigeren. Nochtans hebben ze die schuld niet zelf gemaakt. Die is gemaakt door een stel 
onverantwoordelijke politici die in onze naam schulden hebben gemaakt. 
Budgetoverschrijdingen zijn op geen enkele manier te verantwoorden. Sociaal beleid 
moet kunnen zonder budgetoverschrijdingen. 

Zelf zorgen voor de nodige fondsen 
Elk ministerie, elke provincie, elke gemeente moet zelf zorgen voor de nodige fondsen om 
het door hen gekozen beleid te kunnen uitvoeren. Dit wil zeggen dat elk ministerie een 
directe belasting moet heffen, uiteraard via het Ministerie van Financiën, zodat alle 
kosten veroorzaakt door hun beleid ook werkelijk van de kiezer komt. De desbetreffende 
Minister zal op die manier verantwoording moeten afleggen tegenover de 
belastingbetaler. Elk ministerie zal ook vermeld worden op het jaarlijkse aanslagbiljet, 
zodat de kiezer weet wat alles kost. Want ook de kiezers gaan vlot om met ideeën zonder 
rekening te houden met de financiële consequentie. De uitspraak “de rijken moeten 
betalen” is ook een uiting van het niet-confronteren van de impact van beslissingen op de 
portemonnee, de staatskas. Het zijn de anderen die het maar moet oplossen. Natuurlijk 
moeten rijken meer bijdrage leveren en zij doen dat momenteel veel te weinig (dat is een 
andere discussie die absoluut moet gevoerd worden), maar dat is geen goede reden om 
maar schulden te maken. 

Directe verantwoordelijkheid is het einde van de graai-cultuur uit de staatskas. Er wordt 
niet langer uit een grote pot gepakt, die eigenlijk al lang geen pot meer is maar eerder 
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een reuze grote put, veroorzaakt door politici die geen verantwoording moesten afleggen 
voor hun beleid. 

Voorbeelden van directe inkomsten 
Het ministerie van Volksgezondheid en de ziekteverzekering zou kunnen rekenen op de 
accijnzen van sigaretten, alcohol en van een suikertaks. Hiermee zouden alle kosten van 
het ministerie moeten voldaan worden. Is dit niet het geval, dan moeten deze accijnzen 
naar boven en dat zal de consument direct merken. De burgers zouden dan geen bijdrage 
meer moeten betalen voor een basis (inclusief hospitalisatie) ziekteverzekering. 
Een ander voorbeeld zijn de accijnzen op brandstof en taksen voor auto’s. Deze zouden 
kunnen aangewend worden voor het openbaar vervoer, zodat dit een waardevol 
alternatief is voor de auto en gratis kan gemaakt worden. 

De gemeenten zouden hun inkomen kunnen halen uit het kadastraal inkomen. Dit moet 
wel hervormd worden, zodat de gemeente een echt huisvestingsbeleid kan voeren. In 
plaats van te belasten op een geschat inkomen, wordt er een belasting geheven per m2. 
Het bedrag per m2 kan verschillen volgens gebruik; bouwgrond, woonoppervlakte, 
landbouwgrond, industriegrond, winkel- en kantoorruimte. Het bedrag kan ook 
verschillend zijn per straat, zo kan de gemeente een echt woonbeleid te voeren. 

Ook de Europese Unie zou beter directe belastingen innen, in plaats van te werken met 
bijdragen van de deelnemende landen.  Waarom niet een Europese belasting voor 
bedrijven die in meer dan één land een vestiging (commercieel of productie van een 
bepaald merk) hebben? Gedaan met voordelen uit één van de lidstaten en het ontsnappen 
aan belasting in één land. Wie als bedrijf in Europa geld verdient, betaalt ook belasting in 
Europa.  En waarom niet een Tobin-taks van 1% invoeren op alle transacties als 
inkomsten voor de EU. 

Deze inkomsten gaan in mindering of beter nog vervangen de bijdragen van de landen 
aan de Europese begroting en moeten volstaan voor de Europese begroting. Europa zou 
ook beter beslissen om alle subsidies af te schaffen. Aan te vullen met het voorstel dat 
bedrijven die subsidies ontvangen gedurende vijf jaar geen winst mogen uitkeren. 
Subsidies dienen om bedrijven te helpen, niet om aandeelhouders rijk te maken. 
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En wat als we anders kijken naar inkomen 
23/11/2021  

Armoede is een groot en complex probleem. Om armoede echt aan te pakken moet je aan 
de knoppen draaien van onze arbeidsmarkt, fiscaliteit en sociale zekerheid. Wat er eerst 
en vooral nodig is: de politiek moed om er iets aan te doen NU. 

Een ander complex probleem is onze sociale zekerheid, die voortdurend met tekorten 
functioneert, maar die vooral veel te complex voor de mensen is al was het maar om te 
weten waarvoor ze in aanmerking komen. Daarenboven worden mensen in hokjes 
geplaatst, wat zeker niet goed is voor de betrokkenen. Iedereen heeft recht op respect en 
waardigheid, maar ook op een zekerheid om veilig te kunnen leven en te beschikken over 
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de basis: voeding, kleding en een woning. In Maslow’s piramide zijn dit de onderste twee 
niveau’s lichamelijke behoeften, veiligheid en zekerheid. 

“Principieel ben ik voorstander van het basisinkomen. Om twee redenen. Dit systeem is 
veel eenvoudiger dan de huidige Belgische koterij van uitkeringen. Wanneer een 
systeem niet doorzichtig is, zoals dat van de werkloosheidsuitkeringen nu, dan kan het 
moeilijk werken. Een basisinkomen zou betekenen: eindelijk eens koterijen afbreken in 
plaats van er bij te bouwen. Ten tweede zorgt het ervoor dat elk uur dat je verdient 
meteen loont. Het komt bovenop je basisinkomen. Dit is in lijn met onze pleidooien met 
relancecomité of geen sociale voordelen af te nemen wanneer je werkt.” 
Stijn Baert, arbeidseconoom  

Iedereen heeft recht op een basiswelvaart: goed en voldoende 
voedsel, onderdak, water, sanitair, gezondheidszorg, elektriciteit.  
Ieder mens heeft recht op het bestaansminimum. Geen enkel mens zou honger moeten 
lijden, zich zorgen moeten maken om onderdak, of met onbetaalde rekeningen moeten 
zitten omdat het geld er gewoon niet is. Als dit niet goed geregeld is, dan is dat niet alleen 
slecht voor deze mensen zelf, het jaagt ook de samenleving op kosten. Want armoede kost 
geld. Om die wereld basisrechten te garanderen zonder de planeet te verwoesten, moeten 
er grenzen opgelegd worden aan wat iemand kan bezitten, kopen of verwachten. 

“Een nieuwe generatie die de koterijen durft platgooien en een nieuw huis optrekken, 
vol grandeur. Die kijken naar de toekomst en zo terug aanknopen met onze traditie als 
land van pioniers. Laat ons samen het debat aangaan: hoe kan het anders en beter? 
Hier is alvast mijn voorzet. Let’s get to work.” 
Sihame El Kaouakibi, Vlaams onafhankelijk parlementslid 

Het basisbudget moet aan een aantal voorwaarden voldoen om 
effectief progressief te zijn. 
De vraag die we op tafel moeten leggen is wie het meest het systeem uitbuit en afbreekt: 
mensen die een basisbudget krijgen of multinationals die hun geld wegpompen 
naar belastingparadijzen? 
De sociale zekerheid wordt gelinkt aan loonarbeid. Loonarbeid betekent dat je noeste 
arbeid "verkoopt" in ruil voor een inkomen. "Wie niet werkt zal niet eten”. 
Maar, wat als we nu eens niet alleen arbeid en inkomen ontkoppelen, maar ook een 
sociale vrijheidszekerheid ontwikkelen? Want met een vrijheidszekerheid kunnen we 
gemakkelijker onze sociale, culturele, maatschappelijke, ecologische, tot zelfs 
economische inzet ontplooien. Want het gaat dan niet meer over "het is van moeten" 
maar wel over "het is van mogen”. 

Einde van de armoede 
“Onze welvaartsstaat biedt geen structurele aanpak van de armoedeproblematiek. 
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Armoede is geen keuze, het is dikke pech. Geboren worden in het verkeerde gezin, je job 
verliezen, ziek worden, plots je schulden niet meer kunnen afbetalen, ... Het kan elk van 
ons of onze kinderen overkomen. Armoede levert je stigma's en sociale uitsluiting op. 
Armoede legt beslag op je kansen om jezelf te ontplooien. Armoede hypothekeert het leven 
en de toekomst van je kinderen. Armoede vernauwt je mentale bandbreedte. Als je niet 
weet of je je kinderen die dag te eten kan geven, als je je afvraagt of je de volgende maand 
nog wel een dak boven je hoofd zal hebben, dan heb je geen ruimte om diep na te denken 
over je eigen toekomst, laat staan over mens en maatschappij. Je leeft niet, je overleeft. 
Armoede is een onaanvaardbare schande in een wereld waarin er genoeg welvaart 
gecreëerd is om iedereen een menswaardig bestaan te bieden.Onze huidige sociale 
zekerheid maakt mensen in armoede afhankelijk en houdt ze klein.” dixit Sarah van 
Lieferinge, https://sarahvanliefferinge.wordpress.com/2017/07/17/pleidooi-voor-een-
basisinkomen/ 

Betere positie werknemers 
Als iedereen morgen een basisbudget krijgt, dan krijgt men meer vrijheid. Het stopt de 
jacht naar meer werkende zodat er voldoende geld is om het systeem in stand te houden. 
Wat de meeste mensen niet meer willen, is de moderne vorm van slavernij: voortdurend 
tijdelijke aanstellingen, vijf of zes dagen beschikbaar voor de baas, ‘vrije tijd’ die opgaat 
aan woon-werkverkeer en ‘bereikbaarheid’, stress op het werk of nutteloze 
werkzaamheden die van hogerhand (management) of buitenaf (overheid) worden 
opgelegd. En terecht, want die ‘armoe’ is in de 21ste eeuw niet meer nodig, dankzij robots, 
slim organiseren én een onvoorwaardelijk basisinkomen. 

Emancipatie van de vrouw 
Vrouwen zullen net als iedereen toegang krijgen tot een basisbudget, waardoor hun 
positie versterkt. Hiermee kunnen we de indirecte discriminatie van vrouwen stoppen. Ze 
worden al gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en in het gezinsleven, waar ze een groot 
deel van de verantwoordelijkheid dragen van de gezinstaken en dit ten kost van hun 
economische zelfstandigheid. 

Erkenning van onbetaald werk 
Het huishouden, dat de kern vormt van onbetaald werk, moet gewaardeerd worden.  
Omdat de zorg die huishoudens leveren essentieel is voor het welzijn van de mens en de 
productiviteit in de betaalde economie er rechtstreeks van afhankelijk is. Het opnemen 
van de huishoudeconomie is de eerste stap naar erkenning van onbetaald werk. Door het 
basisbudget wordt dit realiteit. 

Werken loont altijd 
Het basisbudget dwingt de werkgever goede werkomstandigheden te creëren. Het 
grootste deel van de mensen met een fulltime baan wil eigenlijk minder werken. 
Driekwart van de werknemers gaat gebukt onder hoge tijdsdruk. Een op de vier werkt 
structureel over en meer dan een op de tien heeft last van een burn-out. De reden dat 
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mensen toch niet minder gaan werken, is dat ze bang zijn om hun baan te verliezen of 
omdat het financieel niet mogelijk is. 

Met een basisbudget hebben werknemers de keuze om zelf te bepalen of ze fulltime of 
parttime willen werken. Ze kunnen er ook voor kiezen om zich om te scholen. Daarnaast 
verbetert hun onderhandelingspositie; ze kunnen "nee" zeggen tegen slechte 
arbeidsomstandigheden of onproductief werk. 

Minder bureaucratie 
Als de Belgische overheid het basisbudget uitrolt, dan zal ook een groot aandeel van de 
jobs in de overheidssector op de schop gaan. Momenteel heeft de overheid mensen nodig 
die pensioenen nakijken, uitkeringen opvolgen en ga zo maar door.  Als elk van die 
controle-organen wegvalt en alle processen worden geautomatiseerd, dan werkt dat 
natuurlijk in hun eigen nadeel. De gevestigde orde wordt door elkaar geschud, en de 
macht van organisaties verdwijnt terwijl mensen zoals jij en ik meer autonomie krijgen. 
Dat creëert een soort machtsverschuiving, die beslissingsorganen in een lastig parket 
brengt. Ook daar moeten we aan werken - als er één constante is in ons land, dan is het 
wel dat politiekers de dingen liever ingewikkelder maken in plaats te versimpelen. Zulke 
innovatie-aversie is te wijten aan politieke machtsspelletjes, waar men in België dringend 
over moet geraken. 

Meer ondernemerschap 
Kijk eens hoeveel mensen er vastzitten in een job die ze niet graag doen. Gewoon ontslag 
nemen is vanwege financiële en familiale overwegingen geen optie. Als we via een 
basisbudget ervoor kunnen zorgen dat het niet hebben van een job minder erg wordt, 
voeden we aan de andere kant ondernemerschap. Er zijn zoveel mensen die de grote stap 
in het onbekende niet durven te zetten. Gevolg: ze zijn slaaf van een bedrijf. Met een 
basisbudget creëren we vrijheid die de drempel verlaagt om te ondernemen. 

Flexibeler arbeidsmarkt 
Het basisinkomen heeft als gevolg dat de arbeidsmarkt voor alle partijen beter 
functioneert. Het hoofdprobleem van de huidige arbeidsmarkt is aan de ene kant dat 
flexibele werknemers niet voldoende zekerheden of inkomen krijgen op het moment dat ze 
die nodig hebben, bijvoorbeeld om een eigen huis te kopen of een gezin te stichten. Aan de 
andere kant zitten veel werkgevers opgescheept met arbeidskrachten in vaste dienst die 
te duur of te weinig flexibel zijn. Het onvoorwaardelijk basisbudget biedt zowel zekerheid 
— mits levenslang gegarandeerd — als een minimaal inkomen, met als gevolg dat de 
arbeidsmarkt voor alle partijen beter functioneert. Dat geldt zelfs voor werknemers die 
ogenschijnlijk in een ideale positie verkeren. Philippe Van Parijs zegt zelfs dat het “de 
mogelijkheid schept om laagbetaalde werkzaamheden aan te bieden en te aanvaarden, 
een mogelijkheid die vandaag niet bestaat”. 

©  Guido Rosquin              35



Basisbudget praktisch 
Het basisbudget is een bedrag dat maandelijks onvoorwaardelijk wordt uitgekeerd en 
dat functioneert als een inkomen dat een bestaansminimum garandeert waarmee een 
waardig leven mogelijk is, zonder verplichte tegenprestatie of toetsing. 
• Om iedereen dezelfde startpositie te geven in het leven bedraagt het basisbudget 792 € 

per persoon vanaf 18 jaar, 198 € per een kind jonger dan 12 jaar en 396 € voor een 
kind ouder dan 12 en jonger dan 18 jaar. 

• Per wooneenheid komt daar nog een woonbudget bij (per gezin of alleenstaande of 
samenwonenden); dit bedraagt  456 € per wooneenheid.  

Het eerste probleem is financieel.  
Vandaag bedragen in België de uitgaven voor de sociale zekerheid – voor 
werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, gezondheidszorg en de kinderbijslag – en de 
sociale toelagen van OCMW’s samen een goede 72 miljard euro. Laat ons er even van uit 
gaan dat we 11 miljoen Belgen een basisinkomen willen geven van 792 €. Een kleine 
berekening maakt al snel duidelijk dat dit een uitgave betekent van ongeveer 100 miljard 
euro. De totale som van de inkomsten uit belastingen (110 miljard) en sociale bijdragen 
(50 miljard) bedraagt in België 160 miljard. Voor een minimale financiering van het 
basisinkomen zou de staat dus tweederde van zijn inkomsten aan deze uitkering moeten 
besteden. 
• Om te beginnen zouden we de aftrek voor personen ten laste moeten afschaffen, 

aangezien iedereen zijn inkomsten heeft.  
• Omdat bedrijven niet de grote winnaars zouden zijn, moeten zij dit basisbedrag betalen 

als sociale bijdrage en niet langer aan het personeelslid. 
• Er zal nog maar één eenheidsstatuut overblijven, dus geen voordelen meer voor één 

van statuten. 
• Aangezien elk kind direct een beperkt inkomen krijgt, kan het kindergeld afgeschaft 

worden. 
• Het geld wordt op een kaart geplaatst, zoals nu maaltijdcheques. Dat geld kan dus 

alleen in ons land uitgegeven worden. 
• Om dit uit te bouwen als een knipoog naar de toekomst willen we starten met alle 

jongeren geboren na 1990. Hierdoor zal het huidig systemen slechts geleidelijk aan 
verdwijnen (om tegemoet te komen aan de vakbonden die voor het status-quo pleiten). 

Het tweede probleem is sociaal. 
Dit uitrollen voor elke burger in dit land zou kunnen leiden tot een massale migratie naar 
ons land. Om dit te vermijden maken van het basisbudget een burgerrecht dat enkel 
beschikbaar is voor wie minstens 5 jaar hier woont. 
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Een nieuwe toekomst voor onze kinderen en 
kleinkinderen 
 

30/11/2021 

Onze jongeren beginnen hun leven met heel veel obstakels: moeilijkheden om hun studies 
te betalen, moeilijkheden hij het zoeken van een eerste job of het vinden van een woonst, 
enzoverder. Vooral de jongeren van de lagere klasse worden hierdoor geplaagd, maar zij 
zijn niet de enige. Geef ze hun autonomie terug, laat ze zelf beslissen hoe ze hun leven 
willen voeren. 

Jongeren willen levenskwaliteit van het begin van hun 
carrière. 
Jongeren zijn veel meer op zoek naar een goede balans werk-privé, zelfontplooiing en 
autonomie in een job. Jongeren zijn veeleisender geworden op alle vlakken. Ze willen een 
goed gezin, een goed sociaal leven en een goede baan. Die job moet aan alle 
verwachtingen voldoen. Terwijl men vroeger ging werken omdat het moest, willen 
jongeren nu een job waarmee ze geld verdienen en zichzelf kunnen ontplooien. Zij kiezen 
hun werkgever (in volgorde van belang) voor de jobsinhoud, de locatie, een goed 
nettoloon, flexibeler werktijden en ontwikkelingskansen. 
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Laat ons een nieuw contract afsluiten met de jeugd. 
Het hele sociale systeem vereenvoudigen en ombouwen is nagenoeg onmogelijk. Daarom 
is het nodig om een nieuw systeem te creëren voor de jeugd. Al wie na 1990 geboren is 
valt onder het nieuwe systeem. Wie vroeger geboren is kan uit vrije wil ook aansluiten 
aan het nieuwe systeem. Zo wordt het oude systeem geleidelijk aan vervangen door een 
nieuw en eenvoudiger systeem, wat hoop en een toekomst moet bieden aan onze jeugd. 

Een onvoorwaardelijk budget voor basisbehoeften 
Het basisbudget is een bedrag dat maandelijks onvoorwaardelijk wordt uitgekeerd en 
dat functioneert als een inkomen dat een bestaansminimum garandeert waarmee een 
waardig leven mogelijk is, zonder verplichte tegenprestatie of toetsing. 
• Om iedereen dezelfde startpositie te geven in het leven bedraagt het basisbudget 792 € 

per persoon vanaf 18 jaar, 198 € per een kind jonger dan 12 jaar en 396 € voor een kind 
ouder dan 12 en jonger dan 18 jaar. 

• Per wooneenheid komt daar nog een woonbudget bij (per gezin of alleenstaande of 
samenwonenden); dit bedraagt  446 € per wooneenheid. 

Het basisbudget vervangt voor de jongeren het kindergeld. Aangezien jongeren vanaf 18 
jaar een volledig basisbudget ontvangen, is het voor hen mogelijk om volledig 
onafhankelijk beslissingen te nemen over hun studies, hun leven, hun toekomst.  

Een eengemaakt statuut 
Door een eengemaakt statuut kan de jeugd hoppen tussen de vroegere statuten of anders 
gezegd ander soort werkgever: staat, privé of zelfstandig. Flexibiliteit voor zowel de 
werkgever als de werknemer zijn hier bij het uitgangspunt. De jongeren moeten hun 
loopbaan zelf kunnen vastleggen: ze bepalen op elk moment in hun leven hoeveel ze 
willen verdienen bovenop hun basisbudget. Dit kan opgebouwd met periodes waarin men 
werkt met meer zekerheden en periodes waarin kiest voor minder, periodes waarin men 
veel wil werken en periodes waarin men kiest om minder te werken. 

Drie soorten contracten: 
• dagcontracten: dit is het meest flexibele contract. Het kan dagelijks vernieuwd worden 

of opgezegd worden. Dit wordt best georganiseerd door interimbureaus. 
• projectcontracten: dit contract geeft flexibiliteit voor de werkgever, maar ook een 

beperkte zekerheid voor de werknemer. Dit zijn contracten voor een welbepaald project 
en dus met een beperkte duur. 

• 10+1 contract: De oplossing voor de toekomst ligt in een nieuw soort contract: het 10 + 
1 contract. Het betreft een contract van 10 jaar, dat enkel opzegbaar is in het eerste 
jaar. Na tien jaar eindigt het contract met dien verstande dat de werkzaamheden van 
de werknemer eindigen. De werkgever betaalt echter nog een jaar het loon maar 
zonder werkverplichting. Een sabbatjaar voor iedereen die 10 jaar gewerkt heeft. Een 
jaar tijd om te herbronnen (goed voor de gezondheid) of om te herscholen (goed voor de 
toekomst). Ook is er geen verplichting tot het opnieuw aanwerven van deze 
medewerker.  
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Sociale bijdrage 
Er wordt door de werknemer geen sociale bijdrage meer betaalt. De werkgever betaalt 
10 % boven op het loon als bijdrage aan het basisbudget. 

Extra voordelen 
Alle bestaande extra voordelen worden afgeschaft en kunnen ook in de toekomst niet 
meer gebruikt worden. Dus geen maaltijdcheques, geen bedrijfswagen, geen extra dagen 
verlof, geen ….. 

Pensioen 
Van Vier naar twee pijlers voor het pensioen; 
• Basispensioen voor iedereen gelijk (alle statuten) 792 € betaald uit de algemene 

middelen aangevuld met het 446 € woonbudget per wooneenheid. 
• Aanvullend pensioen gespaard met gewerkte jaren: hoe meer jaren men werkt hoe 

hoger het bedrag dat men later maandelijks als aanvullend pensioen ontvangt. Het is 
de werkgever die de bijdragen hiervoor betaalt met een wettelijk minimum bedrag (bv 
10 € per dag). De werkgever kan beslissen of hij enkel het minimum wil betalen of 
meer. 

Iemand met een halve loopbaan zou dus nog altijd 1238 € ontvangen en een klein bedrag 
uit het aanvullend pensioen aangezien hij minder heeft gewerkt en dus gespaard. 
Iedereen beslist hoeveel hij wil werken, maar weet ook dat er niet veel pensioen zal 
komen als hij of zij niet werkt. 

4 dagen week 
Kan een kortere werkweek helpen om arbeid en gezin meer in evenwicht te brengen?  
Breng het aantal werkuren van 36 naar 32 uur voor iedereen, gespreid over 4 dagen. Dat 
is een dure toegeving voor de werkgevers (12% minder uren), maar dit wordt zeker en 
vast gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere tevredenheid van het personeel, minder 
problemen en ziektes voor de medewerkers en tenslotte een hoger rendement. 
Daarenboven is dit een ook een groene maatregel, want het aantal verplaatsingen naar 
het werk wordt verminderd met 20 %. Om dit een beetje te compenseren schaffen we 5 
kerkelijke feestdagen af: tweede pinksterdag, tweede paasdag, 15 augustus, Allerheiligen 
en Allerzielen. Dit komt tevens tegemoet aan de vraag tot scheiding tussen kerk en staat. 
En uiteraard wordt het aantal verlofdagen verminderd tot 16 werkdagen of 4 weken 
zoals nu. 

De 4-dagen week zou ook in het onderwijs moeten toegepast worden. Ook voor de 
kinderen kan een kortere week meer rust geven en de mogelijkheid geven om voor 
hobby’s zoals tekenen, schilderen of muziek tijd te maken, maar ook voor sport en 
jeugdbeweging. Om het verlies van één werkdag te compenseren, moet er gezocht 
worden naar een andere werkindeling en verlofdagen. 
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Dit voorstel zal zijn ‘als vloeken in de kerk’ voor de vakbonden. Toch moeten ook zij inzien 
dat ze niet aan het verleden kunnen blijven vasthouden, maar een realistisch plan voor de 
toekomst moeten opbouwen. En dat is rekening houden met gewijzigde verwachtingen 
van onze jongeren. 
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