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Een nieuwe structuur voor het land 
onmogelijk? Dringend nodig ja, maar hoe? 

“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 
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? 
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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. 

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. 
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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 

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 
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? 
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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. 

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 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. 

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. 
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De verplichte opkomstplicht afschaffen is een slecht idee, 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. 

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 
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 
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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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Organisatie van het politieke toneel 

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. 

Laat ons van België 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. 

De particratie een beetje afbouwen 
De partijvoorzitters beslissen samen met hun partij-orakels wat goed voor ons is, maar 
dat is niet hun uiteindelijke doel: dat is continue de macht hebben, ten koste van de 
burger. Door ons gebrek aan interesse in politiek maken we het gemakkelijker voor hen. 
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Partijdotaties verminderen 
Wat bedoeld was om partijen onafhankelijk te maken van malafide geldschieters is nu 
een politiek wapen om partijen die tegendraads zijn, te pesten. De dotaties weerspiegelen 
ook perfect het alom gehuldigde Matheus-effect "wie heeft krijgt in verhouding tot zijn 
macht en wie geen macht heeft, krijgt niets". Niemand vertrekt op gelijke basis. Op die 
manier is macht belangrijker dan het welzijn van de bevolking en het algemeen belang. 

Beslissingen met 50 + 1 
Hoe legitiem is het om beslissingen te nemen bij 50 % + 1 zetel? Is het normaal dat 
beslissingen worden genomen met zo’n kleine meerderheid? Is dit echt in het voordeel van 
de burgers of alleen maar voor de partijen, die zo ongehinderd hun ideeën kunnen 
doorduwen? Zou de Brexit goedgekeurd zijn met een ruimere meerderheid, dan zou het 
een duidelijke beslissing zijn van het Britse volk. Nu is het dat niet, nu is ongeveer de helft 
vóór, de andere helft tegen. Zo zet men de burgers tegen elkaar op.  

De gulden snede, ook genoemd de "gouden verhouding", is de verdeling van een lijnstuk 
in twee delen in een speciale verhouding. Waarom hier spreken over de gulden snede. 
Omdat het een mogelijke oplossing is voor de tweedeling van onze maatschappij in links 
en rechts, wat voor de burger frustrerend werkt.  

Stel dat alle beslissingen niet volgens een gewone meerderheid gebeuren, maar met de 
goddelijke of gouden verhouding: de Gulden Meerderheid. Dit wil zeggen dat elke wet die 
gestemd wordt, moet worden goedgekeurd met 61,8 % van de stemmen (minder dan een 
twee derde meerderheid). Hierdoor moet gezocht worden naar een overeenkomst met 
meerdere partijen. Misschien wordt het politieke debat dan terug gevoerd worden in het 
parlement en kan een ruime meerderheid van de bevolking zich achter de nieuwe wetten 
scharen. Zo kan er geen echt rechts maar ook geen echt links beleid gevoerd worden. Er 
zal naar echte compromissen moeten gezocht worden, compromissen waar een ruim deel 
van de bevolking (de stille meerderheid?) kan achterstaan. Waarschijnlijk komen er wel 
minder wetten. Vraag is of dit een probleem is? Het is alvast beter dan wetten die 
gemaakt worden door de huidige regering en weer afgeschaft door de volgende regering. 

Partijdiscipline 
Partijdiscipline is een kwaad dat bestreden moet worden. Het lijkt er meer en meer op 
dat parlementsleden slaafs moeten volgen wat het partijbestuur zegt en kritiek op de 
voorzitter is al helemaal majesteitsschennis. Interne democratie is vreemd aan politieke 
partijen. De rechtse partijen dansen naar de pijpen van rijke minderheden; banken, 
multinationals. De linkse partijen dansen naar de pijpen van de vakbonden en linkse 
lobbygroepen. Een verkozen politicus zou soms een andere mening moeten mogen hebben 
dan het partijstandpunt en dus niet verplicht worden om te stemmen als een 
partijsoldaat zonder eigen mening. Het geheim maken van alle stemmingen kan hiervoor 
een eerste stap betekenen. 
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Met de vingers in de kas zitten 
De graaicultuur is een wezenlijk onderdeel van de particratie. Dienstbaarheid en ethische 
normen zijn vreemd geworden voor politici van alle niveau’s. Aan politiek wordt niet 
langer gedaan uit idealisme maar uit zucht naar geld of macht. Niemand wordt leraar 
voor het geld, maar het onderwijs levert een grotere bijdrage aan de maatschappij dan 
onze geldbeluste politiekers. Alles wordt gedaan tot meerdere eer en glorie van de partij, 
niets voor de burger. De brave burger wordt aan de partij gebonden door de 
populistische communicatie van alle partijen. Met eenvoudige oneliners proberen ze de 
burger te overtuigen om voor hun te stemmen. Na de verkiezing wordt er verder geen 
rekening meer gehouden met de burger. 

Directe verantwoordelijkheid voor de centen 
Wat centen betreft: elk ministerie, elk district, elke gemeente zou zelf moeten zorgen voor 
de nodige fondsen om het door hen gekozen beleid te kunnen uitvoeren. Misschien is het 
slim dat de gemeenten hun inkomen halen uit het kadastraal inkomen en niet langer uit 
de grote pot. Het kadastraal inkomen moet 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, bos, industriegrond, winkel- en 
kantoorruimte. Het bedrag kan ook verschillend zijn per straat, zo kan de gemeente een 
echt nieuw en modern woonbeleid voeren rekening houdend met de behoefte aan groen in 
elke gemeente. 

De burgers meer rechten geven  
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. Daarom de creatie van de wakkere burger: dat is iedereen 
(inwoner en ouder dan 18 jaar) die zich bij de gemeente opgeeft als politiek vrijwilliger 
(mag niet beschikken over een partijkaart). 

Wijkcomités 
Wakkere Burgers of politieke vrijwilligers kunnen zetelen in het wijkcomité van hun wijk 
of in een burgercomité. In een meer uitgebreid systeem kunnen wakkere burgers door 
loting aangeduid worden om te zetelen in wel bepaalde comité’s op een hoger niveau.  

Wijkcomités zijn niet verkozen burgers die zich willen inzetten voor hun wijk. Iedere wijk 
zou een wijkcomité moeten krijgen aangevuld met een aantal verantwoordelijkheden van 
de gemeente, uiteraard dingen die lokaal beslist kunnen en moeten worden. 
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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 leerschool. De Sansculotten 
deden het al een keertje.  Wijkcomité’s hebben alleen een adviserende functie. 

Bindend referendum op volksinitiatief 
Daarmee komen we opnieuw een stap dichter bij een echte democratie. De macht 
verschuift opnieuw van de uitgebouwde politieke partijen naar de burger. De kloof tussen 
politiek en burger wordt eindelijk terug kleiner, want er wordt opnieuw een 
voortdurende dialoog ingesteld. Referenda zorgen voor meer mondige, beter 
geïnformeerde en geëngageerde burgers. En dus ook onrechtstreeks voor een democratie 
van betere kwaliteit. Er komt een leerproces op gang. Burgers zullen uiteraard ook 
slechte beslissingen nemen. Maar het verband tussen hun keuzes en de uitkomst van die 
keuzes wordt duidelijker.  

Om een referendum te verkrijgen moet 5 % van de bevolking (electronisch?) verzoeken 
om een petitie. Het referendum moet dan binnen de maand georganiseerd worden. Dit is 
alleen mogelijk wanneer dit electronisch kan gebeuren. Het referendum wordt bindend 
bij een ‘gulden meerderheid’ en een deelname van minstens 50 % van de bevolking. Een 
besluit van het parlement kan hierdoor terug gedraaid worden. Kan op elk niveau 
gebruikt worden; gemeente, district en federaal. Later liefst ook Europees. 

App voor de burger 
E-Agora kan de redding van de democratie zijn. In Griekenland verzamelden de burgers 
op de Agora om hun stem te laten horen en beslissingen te nemen. Misschien kunnen we 
de stembusgang overbodig maken en vervangen door een E-Agora of elektronische 
agora. Het raadplegen van de bevolking door middel van digitale handtekeningen zoals 
bij electronisch bankieren kunnen gebruikt worden. 

Er stellen zich wel een aantal problemen: privacy en anonimiteit. Ook is er ophef over de 
oncontroleerbaarheid van het digitale stemmen: het is op afstand niet mogelijk om te 
controleren of er sprake is van een "vrije keuze" achter de computer. 

In Zwitserland is het reeds jaren mogelijk om schriftelijk te stemmen en dit geeft in de 
praktijk geen problemen. Electronisch stemmen is zoals schriftelijk stemmen, alleen is de 
houder verschillend. Onderzoek moet gedaan worden of dit mogelijk gemaakt kan 
worden. Petities en referenda moeten georganiseerd worden via inloggen met eID 
gebeuren. 
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In Estland werd in 2005 voor het eerst online gestemd bij nationale verkiezingen. Kiezers 
kunnen hun stem uitbrengen vanop eender welke computer die verbonden is met het 
internet. Ze maken zichzelf herkenbaar via hun identiteitskaart met een microchip of via 
een mobiel-ID. De Esten gaan niet op één dag stemmen, maar krijgen daarvoor een 
welbepaalde periode de tijd. Voor het stembiljet de kiescommissie bereikt, wordt de 
identiteit van de kiezer gewist. Op die manier wordt de anonimiteit verzekerd bij het 
tellen van de stemmen. Om zich tegen hackers te beschermen, nam de Estse 
kiescommissie extra veiligheidsmaatregelen. 
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Brussel, het 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).   

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 tussen de beide 
taalgemeenschappen in ons land en zonder respect voor de basisregels van een 
harmonieuze coöperatie, kan geen enkele constructie overleven. 

Een stad groeit en dat moeten ze in Vlaanderen ook beseffen. De Vlamingen moeten 
voorstellen om een ruim Brussels Gewest 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. Daarvoor is een uitbreiding van Brussel nodig. 
Vlaanderen moet zijn deel van de oplossing aanbrengen. En wie weet, misschien willen 
de Walen Waals Brabant toevoegen aan Brussel? 
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Omdat Brussel ook voor de Vlamingen een belangrijke metropool is, moeten de 
Vlamingen in een grootmoedige bui een voorstel doen aan de Brusselaars: Voeg Halle-
Vilvoorde toe aan Brussel en creëer op die manier een grote Brusselse regio die haar 
Europese taak naar behoren kan uitvoeren. Geen kleinstedelijke reacties meer, geen 
verdediging van welke rechten dan ook, maar voluit gaan voor een stadsregio die op een 
waardige manier Europese hoofdstad is. 

Een referendum in Brussel en in al de toe te voegen gemeenten moet peilen naar de 
bereidheid van de inwoners tot het vormen van een grote regio met eigen bevoegdheden, 
Brussels DB (district of Belgium). En uiteraard is een gulden 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.  

In ruil voor deze uitbreiding moet Brussel zich ertoe verbinden om altijd en overal 
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 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. 

De Brusselaars moeten kleur bekennen: tweetalig onderwijs en het afschaffen van de 
‘Fédération Wallonie-Bruxelles’ en de ‘Franstalige Gemeenschap’. Uiteraard worden 
gelijktijdig alle faciliteiten afgeschaft, waar ook ten lande. Alleen zo kan er een duidelijke 
situatie ontstaan.  

Na de herstructurering van Vlaanderen is dit is een tweede maar heel grote stap in het 
ontwarren van het Kafkaiaans Belgisch instituut. 
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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 20 districten zijn (13 Vlaamse, 6 Waalse en Brussel), betekent dit in 
totaal 142 parlementairen. Het aantal ministers moet beperkt worden tot één per FOD of 
ministerie, een eerste minister en drie vice-premiers (Voor 13 Vlaamse districten, 6 
Waalse districten en voor Brussel). 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, aangevuld met de 
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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 moet terug naar waar ze hoort, in de parlementaire 
commissies en 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 
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. 

Ministeries, politie en gerecht moeten georganiseerd worden per district, wat een grote 
decentralisatie betekent. De politiezones moeten samenvallen met de districten. Ook 
intercommunales moeten worden opgericht per district. De basisbehoeften van mensen; 
water, elektriciteit, gas, internet  en openbaar vervoer moeten ondergebracht worden in 
intercommunales per district. 

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, ervoor 
zorgen dat de burger gehoord wordt. 

Vlaams en Waals parlement 
Het Vlaams en Waals parlement worden afgeschaft als apart parlement. De burger heeft 
het gehad met al die ministers die te dikwijls in onze nieuwsuitzendingen verschijnen en 
dan nog meestal om mekaar tegen te spreken of slecht beleid te voeren. De districten 
bepalen nu het beleid voor hun district. 

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 
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een parlementaire commissie komen voor elk beleidsdomein [FOD’s] of ministerie. 
Plenaire vergaderingen in het federaal parlement worden uitzonderingen. Wetten 
moeten gemaakt worden door Parlementaire Commissies, goedgekeurd door het  
Parlement en niet door de Uitvoerende macht (regering). 

Loon naar werken 
Nogal wat politici vinden dat mensen loon naar werken moeten krijgen. Dat is volkomen 
waar, maar waarom is dit anders voor parlementsleden? Geef ze een vergoeding per 
gewerkt uur. In veel bedrijven bestaat er een tikklok, dat is om aanwezigheid aan te 
tonen. Waarom zouden we politici niet kunnen verplichten om te klokken als ze binnen 
komen en terug klokken als ze buiten gaan. Zo kunnen ze betaald worden voor geleverd 
werk en dit op alle niveaus. 

Organisatie van het politieke toneel 
Het provinciaal niveau is vervangen door een entiteit die dichter bij de leefwereld van de 
burgers staat, want het is vervangen door de 13 stadsgewesten. Om de parlementsleden 
dichter bij de burger te brengen is ervoor gekozen om de functie van provincieraadslid en 
Vlaams parlementair samen te voegen. Daardoor zijn er slechts 2 verkiezingen per 5 
jaar: gemeente en district. 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 
en district. Kandidaten die verkozen zijn voor het district kunnen uiteraard niet meer 
meedoen voor een zitje in het Federaal of Europees parlement.  De kieskringen zijn 
uiteraard de gemeente en het district. 

Wie is er dan verkozen?  
De kandidaten zijn verkozen in dalende volgorde van het aantal behaalde stemmen. 
Hierdoor wordt de lijststem afgeschaft (geen discussies meer rond de lijstvorming).     
Wie is verkozen voor de Gemeente: diegenen die het hoogste aantal stemmen heeft wordt 
burgemeester. Volgens de grootte van de gemeenten worden de schepenen ook vastgelegd 
volgens het aantal voorkeurstemmen en de gendergelijkheid. Dit is een indirecte manier 
om de burgemeester en zijn schepenen rechtstreeks te verkiezen. Het mag duidelijk zijn 
dat de burgemeester en zijn schepenen hierdoor niet allemaal van dezelfde partij zijn. Het 
is toch wel de bedoeling dat de verkozenen er zijn voor de bevolking en niet voor de partij. 
De burgemeester en de schepenen maken geen deel uit van de gemeenteraad. Zij zijn de 
uitvoerende macht en de gemeenteraad is de wetgevende macht. Zij geven leiding aan de 
verschillende diensten van de gemeente. 

Op District-niveau (=kieskring) wordt de gouverneur niet langer benoemd maar 
verkozen zoals de burgemeester, met het meeste aantal voorkeurstemmen. De 
gouverneur stelt zelf zijn kabinet (bestuursploeg) samen, dat uiteraard moet 

18



goedgekeurd  worden door de district-raad. De bestuursploeg maakt geen deel uit van de 
raad. Zij zijn de uitvoerende macht en besturen de diensten. 

Om burgers een kans te geven om zich verkiesbaar te stellen zonder bij een partij te 
horen,  moet er op elke kieslijst ook een ‘lijst Onafhankelijken’ zijn. Die lijst kan gevuld 
worden met vrijwilligers, mensen die politieke verantwoordelijkheid willen opnemen, 
maar die zich niet kunnen vinden in de bestaande partijen. Iedere vrijwilliger die op die 
lijst wil komen moet 50 handtekeningen verzamelen. 

Wat met coalities? 
Coalities zijn een aanfluiting van de democratie. Zij horen thuis in een particratie met alle 
macht aan de partijvoorzitters. Tijdens coalitiegesprekken wordt er vastgelegd wat er zal 
gebeuren de volgende vijf jaar. Reeds hierbij gaat het niet langer over de burger, maar 
over het verwerven van een machtspositie. Daarna is er geen oppositie meer mogelijk, 
aangezien de meerderheid beslist. Alleen als er een paar partijgenoten afwezig zijn kan er 
een probleem ontstaan om een idee door de gemeenteraad of stadsregio-raad te jagen. 
Het overleg over het programma zal dus met de gemeenteraad  of de stadsgewest-raad 
moeten gevoerd worden en niet door de coalitiepartners, die er niet meer zijn.  

In een democratie moet er een scheiding tussen de machten zijn. Met zijn allen hebben we 
aanvaard dat de meerderheid (50 + 1) bepaald wat er gebeurt. Zie maar wat er gebeurt 
bij een referendum zoals over de Brexit? Ongeveer de helft van de bevolking blijft 
ontevreden achter. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een goed bestuur. Heeft de 
oppositie dan nooit een goed idee? Misschien moeten we zeker op gemeentelijk niveau 
naar een “gulden meerderheid” voor beslissingen. 

De Burgermeester en zijn schepenen, de Gouverneur van het district en zijn kabinet 
moeten ervoor zorgen dat er uitgevoerd wordt wat er door de gemeenteraad of 
stadsgewest-raad beslist is. Zij moeten niet beslissen wat er moet gebeuren. Politiek 
voeren is niet gelijk aan het leiden van een bedrijf, waar de bedrijfsleiding beslist wat er 
zal gebeuren. In een representatieve democratie moeten de gekozenen luisteren naar hun 
kiezers en niet naar de partijleiding. 

Er zijn politici die alleen maar begaan zijn met efficiëntie maar vergeten de legitimiteit, 
dus de burger. Ze willen alles fusioneren om zo meer efficiëntie te verkrijgen, maar 
creëren daardoor een grotere bureaucratie, wat de kosten niet verminderd en wat 
meestal een vermindering is van de service aan de burger.  

De meerderheidsregeringen zoals we die nu kennen hebben het parlement uitgeschakeld. 
Wetten worden enkel proforma in het parlement gestemd. Alle parlementsleden van de 
meerderheid worden verplicht voor een voorstel van de regering te stemmen, 
partijdiscipline noemen ze dat. Een discussie in het parlement is enkel nog een 
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mediagebeuren, maar wel heel slecht parlementair theater. Als men niet kiest voor de 
gulden meerderheid, moet er gekozen worden voor minderheidsregeringen. 
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Samenvatting van de herstructurering 
 

Doel; weg met het Kafkaiaans Instituut 
• Meer efficiëntie door een herstructurering 
• Meer legitimiteit door beslissingen dichter bij de burger te brengen 

Herstructureren 
• België onderverdelen in 20 districten die samen het hele grondgebied omvatten 
• Creatie van de wakkere burger of politieke vrijwilliger; wakkere burgers zetelen in het 

wijkcomité van hun wijk die niet bindend advies geeft 
• De gemeente is het laagst verkozen niveau dat lokale problemen oplost. Geen fusies van 

gemeenten, maar terugkeer naar de oorspronkelijke gemeenten. 
• Alles wat niet in de gemeente kan opgelost worden moet naar het district niveau 
• Ministeries en gerecht moeten georganiseerd worden per district 
• De functie van provincieraadslid en gewestelijke parlementsleden wordt 

samengevoegd tot parttime district-parlementsleden 
• Het Vlaams en het Waals parlement worden afgeschaft.  
• Samenwerkingen tussen districten blijven mogelijk als er een meerderheid van de 

parlementsleden van de betrokken regio gevonden wordt.  
• De kandidaten zijn verkozen in dalende volgorde van het aantal behaalde stemmen.  
• Diegenen die het hoogste aantal stemmen heeft wordt burgemeester 
• Eveneens van toepassing op gouverneur van de districten 
• Om burgers een kans te geven om zich verkiesbaar te stellen zonder bij een partij te 

horen,  moet er op elke kieslijst ook een ‘lijst Onafhankelijken’ zijn 
• Misschien moeten we zeker op gemeentelijk niveau naar een “gulden meerderheid” voor 

beslissingen 
• Het geheim maken van alle stemmingen om partijdiscipline te doorbreken 
• Stemplicht is een democratische burgerplicht; niet-stemmers moeten een 

administatieve boete van 1000 € krijgen. 
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Brussel, het moeilijk lief 
• Brussel is zowel hoofdstad van België als van Europa; daarvoor is een uitbreiding van 

Brussel nodig 
• Voeg de Vlaamse en Franstalige rand toe aan Brussel 
• Een referendum in Brussel en in al de toe te voegen gemeenten moet peilen naar de 

bereidheid van de inwoners tot het vormen van een grote regio met eigen 
bevoegdheden, een derde Gewest 

• Volledig tweetalig onderwijs georganiseerd door Brussel: 1/3 van de vakken in het 
Nederlands, 1/3 in het Frans en de rest is een keuze van de school 

• Afschaffen van alle faciliteiten; de beleidstaal is het Nederlands voor de 13 Vlaamse 
districten, het Frans voor de 6 Waalse districten en tweetaligheid voor Brussels 

• Afschaffen van de ‘Vlaamse Gemeenschap’, de ’Fédération Wallonie-Bruxelles’ en de 
‘Franstalige Gemeenschap’ en alle andere niet essentiële samenwerkingen. 

Burgers betrekken 
• Politici moeten terug respect krijgen voor de burger 
• Alle beslissingen niet volgens een gewone meerderheid gebeuren, maar met de 

goddelijke of gouden verhouding: de Gulden Meerderheid (61,8 %) 
• Bindend referendum op volksinitiatief 
• App voor de burger om invloed te hebben op besluitvorming 
• Pragmatische oplossingen voor milieu: het organiseren van het vervoer binnen de 

regio, de urbanisatie van de district (betonstop?) en de aanwezigheid van voldoende 
natuur in de regio 

• Intercommunales voor alle ‘commons’ worden gecreëerd per district. 
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De 21 Districten van het nieuwe België 

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 

23



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: 
Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Kampenhout, 
Kapelle-op-den-bos, Keerbergen, Londerzeel, Steenokkerzeel, Tremelo 
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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 
Brusselse Banlieue: Asse, Bevekom, Kasteelbrakel, Chaumont-Gistoux, Edingen, 
Gooik, Graven, Hoeilaart, Huldenberg, Itter, Kampenhout, Kortenberg, Terhulpen, 
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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 

STADSGEWEST DOORNIK 
Agglomeratie: Doornik 
Banlieue: Antoing, Brunehaut en Rumes  
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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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