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België is een jong land, dat is ontstaan uit de romantische en revolutionaire 
geest van de jaren 1830.

Een land dat is tot stand gekomen zonder een echte mythe die aan de grondslag 
ligt.  

Geen bestorming van de Bastille of vrijheidsstrijder Garibaldi.

Kortom, het was eerder een zakelijke regeling dan een triomfale intrede in de 
geschiedenis.

Wanneer men over België spreekt, heeft men het onvermijdelijk over deze 
kunstmatige stichting, over de identiteitsproblemen die eruit voortvloeien en 
de ingewikkelde structuren die eraan verbonden zijn.

Er is echter één instelling die ons steeds heeft verenigd.
Eenzelfde loket, eenzelfde formulier, identieke procedures.
Allen die in België wonen of gewoond hebben, of ze nu zijn geboren in 
Turnhout, Gembloers, Molenbeek, Lumumbashi of Tanger, worden verenigd 
door de federale overheidsdiensten, de bevoorrechte tussenschakel tussen de 
Staat en alle burgers.

Gedurende 175 jaar hebben onze administraties voortdurend hun oor te luis-
teren gelegd bij de bevolking, zijn ze samen met de burgers geëvolueerd en 
hebben ze zich steeds ingespannen om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan 
te bieden, die respect toont voor elke burger.

Deze geschiedenis van ons land als één geheel wordt u geschetst door François-
Xavier Nève op zijn manier.

Dit is onze geschiedenis, de geschiedenis van een discreet, maar vaak baanbre-
kend land, de geschiedenis van een land dat steeds zo slim is geweest om de 
voorkeur te geven aan de complexiteit.

Onze overheidsdiensten vieren hun 175ste verjaardag ; ze mogen fier zijn op 
dit mooie avontuur ten dienste van de burger.

Christian Dupont
Minister van Ambtenarenzaken,  

Maatschappelijke integratie,  
Grootstedenbeleid en Gelijke Kansenbeleid

Voorwoord  
van Minister Christian Dupont
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Inleiding van Dirk Frimout

De dag dat de Europese Ruimtevaartorga-
nisatie aankondigde dat naast piloten, ook 
wetenschappers de kans zouden krijgen om de 
ruimte in te gaan, is bij mij een droom ontstaan. 
Ik meende dat ik aan alle vereisten die werden 
voorop gesteld kon voldoen. Daarom nam ik mij 
voor om mij van dan af volledig in te zetten om 
dit doel te bereiken. Dit was in 1973.

Ineens was mijn loopbaanplanning eenvou-
dig: altijd de richting kiezen in functie van dat 
ene doel. Negentien jaar later werd mijn droom 
werkelijkheid en kreeg ik de kans om als eerste 
Belg de ruimte in te gaan aan boord van een 
Amerikaanse wetenschappelijke missie, 
ATLAS 1, die tot opdracht had, onderzoek te 
verrichten in verband met de atmosfeer.

Van bij de start van de ruimtevaart waren 
Belgische wetenschappers, maar ook de poli-
tiekers geboeid. Als klein land had de overheid 
ingezien dat België alleen in een Europees 
verband een rol kon spelen voor programmaʼs 
van die dimensies. België is altijd een voor-
trekken geweest binnen de Europese ruim-
tevaart. Het lag voor de hand dat België ook 
wenste betrokken te worden bij de bemande 
ruimtevaart.

Maar toch zijn er heel wat persoonlijke 
inspanningen nodig geweest vooraleer een 
Belg de ruimte in kon. Uiteindelijk kreeg ik een 
kans om bij NASA geselecteerd te worden voor 
een wetenschappelijke zending die een aantal 
Belgische experimenten aan boord had. Meteen 
werd België het 18de land dat een ruimtevaar-
der onder zijn burgers had. Ik was bijzonder 
fier dat ik die bijdrage heb kunnen leveren.

De opleiding ter voorbereiding van een 
ruimtevlucht is bijzonder boeiend en zeer 
interessant. Bijna elke dag is een belevenis om 
niet te vergeten en de spanning stijgt naarmate 
de vlucht naderbij komt. Maar natuurlijk is de 
vlucht zelf de kroon op het werk.

Wanneer bij het aftellen je eindelijk voelt 
dat de motoren aanslaan en dat dat enorme 
tuig in beweging komt, gaat je hart sneller 
slaan. Na nauwelijks acht minuten worden de 
motoren afgezet: deze eerste kennismaking 
met de ruimte is een euforisch moment. Het 
eerste wat je doet is je losmaken uit je stoel 
en zwevend probeer je een venster te bereiken 
om de aarde van bovenaf te aanschouwen: een 
belevenis die in je geprent staat voor de rest 
van je leven.

Tijdens de vlucht is er geen tijd om veel te 
mediteren. Je tracht zoveel mogelijk beelden 
in je geest op te stapelen met de bedoeling die 
na je vlucht te verwerken: elk moment is een 
nieuwe boeiende ervaring.

Na je vlucht realiseer je ineens dat je leven 
totaal veranderd is. In de eerste plaats ben je 
erin geslaagd om je droom te verwezenlijken 
en dat is een enorme ervaring die je veel zelf-
voldoening geeft: wat je beleefd hebt, kan nie-
mand je nog afnemen.
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Professioneel is er veel veranderd. Ineens 
wordt je een gekend persoon en de draad van 
je leven opnieuw opnemen, zoals het was voor 
je vlucht is niet meer mogelijk.

Door die gekendheid krijg je ook een grote 
verantwoordelijkheid. Kinderen zowel als vol-
wassenen kijken naar je op en verwachten dat je 
hun vertrouwen niet beschaamt. Je hebt ook de 
kans gekregen om iets enigs te beleven en je voel 
het als een plicht dit aan anderen, in de eerste 
plaats aan de jongeren, over te brengen omdat 
je weet dat jou verhaal hen kan stimuleren en 
motiveren. Via de ruimtevaart krijg je ook toe-
gang tot hun leefwereld. Ruimtevaart boeit hen 
en kan in verband gebracht worden met zoveel 

aspecten van onze samenleving: wetenschap, 
onderwijs, economie, maar ook samenwerking 
in groep, volharden, inzet en motivatie.

In de dertien jaar na mijn ruimtevlucht 
heb ik veel sympathie en aanmoedigingen 
gekregen. Ik ben alle Belgen dankbaar voor 
die spontane genegenheid die ze mij na mijn 
vlucht hebben betoond. De weinige negatieve 
reacties die ik ontving wegen zeker niet op 
tegen al die spontane positieve sympathie die 
de mensen mij betuigen. Ik heb gerealiseerd 
dat ruimtevaart, met al zijn emoties en weder-
varen, een droom is van velen, die ik door 
mijn vlucht ook wat voor hen heb kunnen 
waar maken.

Dirk Frimout
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Hoe zit België in elkaar ?
bestuurd door dommeriken die door nog 
grotere dommeriken benoemd zijn, en het 
gaat van kwaad naar erger : och mijnheer, 
waar gaat dat naartoe ? « En toch is onze 
Republiek een voorbeeld voor de rest van 
de wereld ! » De Staat is dus een voorbeeld 
ondanks de huidige incompetente bestuur-
ders. Kortom, de hele wereld staat in 
bewondering voor het genie van de Franse 
natie. « We zijn toch niet voor niets het 
eerste en grootste volk ter wereld ! » 

 Britten of Amerikanen zouden hun antwoord 
waarschijnlijk wat minder karikaturaal for-
muleren, maar dezelfde chauvinistische 
ondertoon aanhouden. De Britse roman-
schrijver C. S. Lewis (1898-1963) citeerde 
een landgenoot in een pub als volgt :

 « Uiteraard, Sir ! Ik twijfel er geen seconde 
aan dat de bewoners van de andere landen 
van de wereld er, net als wij, van overtuigd 
zijn dat ze het middelpunt en dé referentie 
van de wereld zijn, dat ze het geheim bezit-
ten van het beste bier, de heerlijkste cider 
en de smakelijkste keuken, van de kunst 
van de mooiste tuinen en van de best geor-
ganiseerde maatschappij ! Ze hebben toch 
het recht om die illusies te koesteren, als 
die hen op de been houden ? 
Het verschil, Sir, is dat het bij ons de waar-

heid is. Sir, laten we die andere volkeren in 
de waan laten van 
hun superioriteit. Wij 
kennen de waarheid. 
We know better, don t̓ 
we ? » 

In andere grote 
Europese en Aziatische 
landen als Italië, 
Spanje, Duitsland, 
Iran, Indië, China, … 
die eveneens fier zijn 
op hun taal, cultuur en 
rijke verleden, zou die 

– Slecht.
Het antwoord vliegt eruit, of je het nu op 

straat, aan vrienden of aan studenten vraagt.
Bij dit antwoord kunnen we twee beden-

kingen maken :
1  Belgen hebben de gewoonte om alles op 

een ludieke manier te bekijken. Je denkt ze 
een essentiële, complexe vraag te stellen, 
met veel technische en politieke facetten. 
En ze antwoorden kordaat, maar wel vol-
ledig naast de kwestie, en omzeilen zo het 
eigenlijke antwoord : ze weten het niet… 
of het kan hen geen barst schelen. Stel een 
neutrale vraag over de werking van de 
staat, en je krijgt een vastberaden negatief 
antwoord over de tevredenheid.

 Je verwacht een uitvoerig en ingewikkeld 
antwoord, en krijgt een ongezouten mening 
te horen. Onze Belg is niet tevreden en laat 
het u weten. Hij gaat er dan ook van nature 
van uit dat al wie boven hem staat, niet in 
staat is om zijn problemen te begrijpen, laat 
staan op te lossen.

 En dus reclameert hij.
2.  Zonder er echt bij stil te staan, hebben 

Belgen automatisch een negatief vooroor-
deel over de Staat, de overheid en over hun 
landgenoten, uiteraard met een gezonde 
dosis humor. Zowel de Vlamingen, de 
Walen als de Brusselaars lachen van nature 
met alles. Dit is zeker positief om moeilijke 
periodes te overbruggen of om de gemoe-
deren te bedaren tijdens hevige discussies : 
we kunnen er maar beter mee lachen ; zo 
erg is het nu ook weer niet ; laten we kalm 
blijven ; we blijven wel praten zolang 
het nodig is ; kom, neem nog een pintje, 
ik trakteer… Stel dezelfde vraag aan een 
Fransman en u krijgt hoogstwaarschijn-
lijk onmiddellijk een dubbel antwoord. 
Karikaturaal gesteld : eerst vindt hij de 
regering uiteraard verfoeilijk, hij wordt 

Totale oppervlakte 
van België :  
33 990 km2
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vraag hoogstwaarschijnlijk beantwoord worden 
met een grapje over het huidige beleid, gekop-
peld aan een flamboyant patriottisme over het 
eeuwige Spanje, het eeuwige Italië enz. Vooral 
als een buitenlander die vraag stelt.

Voor Voóóóoorst, voor Vrijheid en 
voor Recht (pom-popom)…

In België zit het anders. We zijn een kleine, 
jonge natie, pas 175 jaar oud. 175 jaar, dat zijn 
zes of zeven generaties : de grootouders van 
onze grootouders hebben het ontstaan van ons 
land meegemaakt. 

In de rue Hoignée te Cheratte-Hauteurs, ten 
noorden van Luik, hangt een herdenkingsplaat :

Hier werd op 30 mei 1803 geboren 
de heer PURNELLE Henri

 vrijwilliger in 1830 
voor de verovering 

van onze onafhankelijkheid.
Henri Purnelle was de bet-overgrootvader 

langs moederszijde van François Walthéry, één 
van de twee tekenaars van dit werk. Hij woont 
nog steeds in de rue Hoignée. De moeder 
van François is nu hoogbejaard. Ze herinnert 
zich haar grootvader nog levendig. De heer 
Purnelle Henri was diens vader. Ons land is 
dus eigenlijk piepjong. 

We zijn grotendeels een kunstmatig land, 
ontstaan uit externe spanningen en rivalitei-
ten. We spreken drie talen. We lezen zowel 
binnenlandse als buitenlandse kranten en 
stemmen geregeld af op radio- en televisie-
zenders van onze buren. Twee van onze talen, 
het Nederlands en het Frans, zorgen reeds 
sinds jaar en dag voor controverse en ruzie, 
waardoor elke vorm van nationale solidariteit 
ondermijnd wordt en elk patriottistisch project 
in de kiem gesmoord wordt. Meer zelfs : voor 
steeds meer Belgen ligt de oplossing niet in 
de heropleving van ons land, maar in de ont-
manteling ervan : de krachten van de gemeen-
schappen en gewesten kunnen dan tot hun volle 
recht komen, terwijl ze nu beknot worden door 
het egoïsme van de andere gemeenschappen 
en gewesten. Dit wordt verder in detail bespro-
ken in het hoofdstuk over de soevereiniteit.

 Na deze uitleg onderbreekt de buitenlan-
der aan wie u ons raar landje probeert uit te 
leggen, u zeker met de vraag : « Maar wat 
houdt jullie dan samen ? » En heel nieuwsgie-
rig stelt hij nu op zijn beurt dezelfde vraag : 
« Leg het me nu eens uit. Hoe zit België in 
elkaar ? »

… Wel, België zit nog lang zo slecht niet 
in elkaar.

Onze institutionele puzzel, met aan het 
hoofd een regering en een nationale (nu fede-
rale) overheid – onderwerp van dit werk – past 
zich jaar na jaar aan aan de noden en belangen 
van haar onderdanen en is een voorbeeld voor 
heel wat staten die met gelijkaardige proble-
men te kampen hebben. Het is een voorbeeld 
voor heel wat multiculturele, multiraciale, 
meertalige of multiconfessionele landen. Het 
is ook een voorbeeld voor Europa en voor elk 
niet-homogeen geheel, (maar bestaat er wel 
een land dat 100% homogeen is, identiek in 
het noorden en in het zuiden, aan zee en in de 
bergen, in de stad en op het platteland ?)

Belgen in de wereld
In 2005 zijn er zoʼn tien miljoen Belgen. Minder dus dan Nederlanders, die met 
zeventien miljoen zijn. In 1830 was het nochtans omgekeerd : 4 000 000 Belgen 
tegenover 3 000 000 Nederlanders. Vijfmaal minder dan de Franse, achtmaal 

minder dan de Duitsers. Tachtig 
maal minder dan de Europeanen, 
die ongeveer even talrijk zijn als 
de (Noord- en Zuid-) Amerikanen 
en de Afrikanen : ze zijn met 
zoʼn 800 miljoen. Voor het groot 
geschut moet je in Azië zijn : bijna 
vier miljard inwoners.
Op ongeveer zes en een half 
miljard wereldburgers in 2005, 
is er maar één op 650 Belg…  
0, 1539 % van de wereldbevolking.

”
België is een land dat 

van a tot z verzonnen is 
(Patrick Roegiers)

“
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Door de eeuwenoude regionale tradities 
enerzijds en, sinds 1830, door de linguïstische 
behoeften anderzijds, steunt België principieel 
op twee pijlers :
– democratie
– subsidiariteit

Democratie
Het woord democratie is ontstaan uit twee 

Griekse woorden die « volk » en « macht » 
betekenen. Het is de macht van het volk zelf.

Er wordt soms gezegd van de koning der 
Belgen dat hij onze « soeverein » is. Dit is niet 
juist : in België is het volk soeverein, en het 
staat zijn soevereiniteit af aan zijn vertegen-
woordigers : het parlement, de regering, de 
overheidsdiensten. De koning vertegenwoor-
digt de soevereiniteit van het Belgische volk. 
Hij is Koning der Belgen, en geen Koning 
van België. Hij is in geen geval koning van 
Godswege maar regeert bij volmacht « in naam 
van het Belgische volk ».

Het parlement en de regering komen en gaan 
volgens onze democratische keuze bij de ver-
kiezingen, maar de overheidsdiensten blijven 
zodat ze, net als de koning en de dynastie, de 
continuïteit van de Staat kunnen garanderen.

De subsidiariteit
Het woord is eeuwenoud. De Franse poli-

ticus Jacques Delors, die jarenlang voorzitter 
was van de Europese Commissie, blaast het 
woord nieuw leven in met de volgende beteke-
nis : de subsidiariteit betekent dat beslissingen 
op het dichtste en het laagste niveau genomen 
moeten worden. Een provincie moet geen 
gemeentelijk probleem oplossen, de Staat moet 
zich niet over een provinciale kwestie buigen. 
De gemeente en, respectievelijk, de provincie 
moeten zelf hun probleem oplossen.

De wens van Jacques Delors was dat 
Europa zich zou bezighouden met alles wat de 
Europese lidstaten individueel moeilijk kunnen 
oplossen en waarvoor ze samen sterker staan. 

Met al die zaken, maar daar stopt het dan 
ook. Elke staat moet zijn eigen problemen 
oplossen. En zoals steeds meer het geval 
is binnen de Europese lidstaten, moeten de 
gewesten, de provincies, de departementen en 
de gemeenten, al naar gelang de lidstaat, op 
lokaal vlak beslissingsorganen samenstellen 
die zo dicht mogelijk bij de burger staan. 

De Belgische en de Europese 
subsidiariteit : omgekeerde 

oorsprong
De oorsprong van de subsidiariteit is ver-

schillend in beide gevallen. Europa is opge-
bouwd vanuit die staten waarvan de burgers dit 
via hun vertegenwoordigers gewenst hebben. 
Als politiek geheel bestaat Europa pas naties  
er in 1957 vrijwillig voor gekozen hebben om 
een steeds groter deel van hun soeveriniteit af 
te staan. 

België daarentegen is ontstaan in 1830, 
maar het federaal systeem met gemeenschap-
pen en gewesten werd pas ingevoerd vanaf de 
jaren zeventig. Het Europese ontwerp begint 
bij de onderdelen (de Staten) en leidt tot een 
geheel (de Europese Unie) ; het Belgisch fede-
raal ontwerp begint bij een geheel (België) 
en leidt tot onderdelen 
(gemeenschappen en 
gewesten). De legale 
standpunten over de 
« soevereiniteitsover-
drachten » binnen de 
Europese Unie en binnen 
België staan dan ook 
haaks op elkaar. Volgens 
de Europese wetgeving 
is alles wat niet onder 
de bevoegdheid van 
Europa valt, automa-
tisch een nationale aan-
gelegenheid. Volgens 
de Belgische wetge-
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ving geldt net het omgekeerde : de « residu-
ele bevoegdheden » berusten bij de federale 
overheid. « Europa wordt verbonden, België 
wordt ontbonden. » Dit is een paradoxale, 
maar natuurlijke samenloop van omstandighe-
den. Je kan het je niet anders voorstellen. Net 
omdat Europa niet als politiek geheel bestond, 
en nog minder als administratieve realiteit, 
terwijl België reeds anderhalve eeuw bestond 
en op politiek en administratief vlak al die tijd 
onveranderd functioneerde :

Maar beide tegengestelde bewegingen ver-
trekken vanuit hetzelfde basisprincipe : alles 
wat niet een hoger niveau kan worden opge-
lost, moet lager worden opgelost. Subsidiariteit 
in een democratie brengt automatisch nieuwe 
tussenschakels met zich mee, ten dienste van 
en steeds dichter bij de burger. De menselijke 
relaties worden complexer en brozer, maar 
altijd met respect voor elke tussenschakel, of 

die nu natuurlijk gegroeid zijn (historisch, zoals 
België met haar gemeenten) of niet (institutio-
neel, zoals de provincies of arrondissementen).

De kunst van het compromis  
in België

De organisatie van het huidige federale 
België steunt op twee pijlers die overal terug 
te vinden zijn : enerzijds de institutionalisering 
van het traditionele erfgoed uit de Geschiedenis 
en de verplichtingen die ermee gepaard gaan 
en anderzijds de hartstochtelijke, soms zelfs 
« vaderlandslievende » investering uitgaande 
van groepjes mensen die ontstaan uit een 
gemeenschappelijk verlangen naar een demo-
cratisch bestuur. Neem de termen Vlaanderen 
en Wallonië -wat trouwens een recent woord 
is ; enkel Waals is een oud woord- : van oor-
sprong simpele, vage verwijzingen naar een 
bepaald grondgebied, wijzen deze woorden 
nu, om welgekende linguïstische, sociale en 
economische redenen, op een heel sterke iden-
titeitsverklaring. 

 Aan de wieg van de Staat :  
het koppel Wet - Macht

Er werd gedacht dat de seksuele geaard-
heid van het koppel een weerspiegeling 
vormde voor de organisatie van de maatschap-
pij. De man staat in voor de bescherming van 
het grondgebied, voert eventueel oorlog ; de 
vrouw zorgt voor de kinderen en voedt ze op. 
Beiden, hetzij samen, hetzij in groepsverband, 
verzamelen eten voor iedereen. Men kan hierin 
een ruwe schets inbeelden van wat later de 
openbare diensten op federaal, gewestelijk of 
gemeenschapsniveau zal vormen. We komen 
er verder op terug.

In de 18de eeuw hadden de Verlichte filoso-
fen « à la française », Voltaire, Rousseau en de 
encyclopedisten de grondslag gelegd voor de 
Belgische opstand die in 1830 losbarstte tegen 
de Nederlanders. De Staat was zowel mentaal 
als juridisch opgebouwd volgens het model 
van de Franse Republiek en later van het 

Bestaat er een natuurlijk model ?
Vaak wordt de familie als basis en als model van elke menselijke maatschappij 
gezien. Daaronder verstaan we meestal, zowel in het Westen als in China, papa, 
mama, mijn zussen en ik.
Maar andere maatschappijen functioneren op een andere basis : de stam, de 
clan. Bij heel wat ontwikkelde zoogdieren leeft het mannetje alleen, behalve 
tijdens de paartijd. Heel wat planteneters leven in kuddes, heel wat vleeseters 
jagen en leven in groep.
Het is niet vanzelfsprekend dat 
de mensenmaatschappij het 
kerngezin (vrouwtje, mannetje 
en de jongen) als (theoretisch) 
model kiest. Maar aangezien 
zowel China als het Westen 
dit model gekozen hebben en 
reeds eeuwenlang met succes 
voortzetten, kunnen we ervan 
uitgaan dat dit model misschien 
niet « natuurlijk » of « univer-
seel » is, maar wel goed.
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Franse Keizerrijk. Zowel het merendeel van 
het overheids en juridisch personeel als van de 
politieke en godsdienstige (katholieke) leiders 
waren onder het bewind van de Fransen aan de 
macht gekomen.

De wil om volledig te breken met het 
vreemde regime dat protestants en nederlands-
talig was uitte zich in een tegenreactie naar het 
Franse model. Overal in België spraken de adel, 
hoge burgerij en geestelijken Frans, als moeder-
taal of voertaal, maar vooral ook als teken van 
sociale emancipatie. 

Van het « België van onze ouders » 
naar het federale België

De huidige Belgische situatie is het recht-
streeks en onvermijdelijk gevolg van de stop-
zetting van een assimilatieproces. Een deel 
van de bevolking, dat nu trouwens in de ruime 
meerderheid is, verzet er zich tegen in naam 
van haar waardigheid. In Vlaanderen blijkt 
de Vlaamse mythe sterker dan de Belgische 
mythe. Inmiddels steunt die op een eenge-
maakte taal, het Algemeen Nederlands, op 
een welvarende economie, en vaak ook op een 
(Vlaams-)nationaal project.

In Wallonië is er geen taalprobleem, in 
Vlaanderen en Brussel ligt dit echter nogal 
gevoelig. Door de oprichting van organisaties 
en tussenschakels in de gewesten en gemeen-
schappen, probeert men deze ingewikkelde 
problemen « op zʼn Belgisch » op te lossen 
door compromissen te sluiten die rekening 
houden met iedereen. België is ingewikkeld en 
dus interessant. Het blijkt in staat om vinding-
rijk, creatief en gewaagd te handelen, maar 
houdt rekening met de wensen van iedereen. 
De Belgen vormen geen natie meer (of nog 
niet ?), maar ze hebben een fantastische Staat 
opgebouwd.

Het « Harmel Rapport » uit 1962 legt er 
de grondslag voor. Dit rapport is in twee talen 
opgemaakt, Frans en Nederlands naast elkaar 
en met dezelfde verwijskracht :

1 In de Belgische natie 
bestaan er twee culturele en 
taalgemeenschappen : de 
Waalse gemeenschap en de 
Vlaamse gemeenschap ;
2 Beide gemeenschappen zijn 
homogeen en dit kenmerk 
moet gerespecteerd worden.  
De Vlamingen die zich in Wallonië vestigen 
en de Walen die zich in Vlaanderen vestigen 
moeten zich aanpassen aan het milieu ;
3 Bijgevolg moet elke openbare instelling of 
private instelling van openbaar nut in principe 
Franstalig zijn in Wallonië en Nederlandstalig 
in Vlaanderen ;
4 De Brusselse agglomeratie is het gemene goed 
van de Waalse gemeenschap en de Vlaamse 
gemeenschap.  Walen en Vlamingen moeten 
er genieten van gelijke culturele rechten.  Hun 
individualiteit moet er gerespecteerd worden en 
ze moeten de middelen ter beschikking krijgen 
om ze te onderhouden en te ontwikkelen. (vrije 
vertaling uit « Rapport Harmel »).

Het rapport werd door iedereen aanvaard. 
Dit basisprincipe staat in het rapport zelf geno-
teerd als zijn ultieme wettiging :

De principes [van huidig rapport] werden 
onderworpen aan het unaniem akkoord van de 
leden [van de rapporteurs].

Het gaat hier om een compromis, dat per 
definitie aan niemand voor 100% voldoet. In 
het rapport worden de opofferingen van beide 
gemeenschappen aangegeven :

De Waalse gemeenschap en de Vlaamse 
gemeenschap moeten homogeen zijn.  De 
Vlamingen die zich in Wallonië vestigen en de 
Walen die zich in Vlaanderen vestigen moeten 
door de omgeving aanvaard worden.  Het per-
soonsgebonden element wordt dus opgeofferd 
ten voordele van het territoriale element.
 (vrije vertaling)
In de hoofdstad moet het persoonsgebonden 
element de overhand hebben op het territoriale 
element. (ibid.). 

De drie Gemeenschappen :
Vlaamse Gemeenschap,
Franse Gemeenschap,
Duitstalige Gemeenschap.
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Spanningen tussen  
de gemeenschappen…

Dit akkoord kon niet 
onmiddellijk als zodanig 
in voege treden. De onder-
handelingen verliepen in 
een gespannen sfeer. Pierre 
Harmel wou het wantrouwen 
wegwerken, maar het kwam 

De niveaus De instellingen

Het federaal 
niveau

De federale instellingen
De Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, de 

Koning en de federale regering

Het gemeen-
schapsniveau

La communauté 
fl

Het gewestelijk 
niveau

La Région de 
Bruxelles-Capitale

(La Région flamande)

Het provinciaal 
niveau

Het gemeentelijk 
niveau

De Vlaamse  
Gemeenschaps-

commissie

De Franse  
Gemeenschaps- 

commissie

Het Waals Gewest

De gemeente

De provincie

Het Brussels-
Hoofdstedelijk 

Gewest

(Het Vlaams 
Gewest)

De Vlaamse Gemeen-
schap

De Franse 
Gemeenschap

De 
Duitsta-
lige Ge-
meens-

chap

De Gemeens- 
chappelijke  

Gemeenschaps-
commissie

Vlaamse Gemeenschap,
Brussels,
Waals Gewest

sterker dan ooit terug. Alles moest tot in de 
details worden uitgewerkt, en in de Grondwet 
worden verankerd.

Het duurde jaren : de hervormingen gingen 
in 1970 van start, en duurden voort tot 1980, 
jaar waarin het land hervormd werd tot een 
federaal Koninkrijk, een Staat met gewesten 
en gemeenschappen wordt.
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… en asymmetrische instellingen
Hieronder wordt de nieuwe structuur van 

België in kaart gebracht, die in 2005 net 25 
jaar bestaat.

Voor de zogenaamde persoonsgebonden aan-
gelegenheden worden de burgers volgens hun 
taal en cultuur in drie gemeenschappen gegroe-
peerd : de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 
Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.

Voor de zogenaamde territoriale aange-
legenheden worden de burgers volgens het 
grondgebied verdeeld in drie gewesten : het 
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Duitstalige Gemeenschap is te klein en 
te weinig bevolkt (70 000 inwoners) om een 
autonoom gewest te vormen. Aangezien ze 
volledig in de provincie Luik gelegen is, hoort 
ze bij het Waals Gewest.

Voor de persoonsgebonden aangelegenhe-
den valt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
onder de bevoegdheid van de Vlaamse en de 
Franse Gemeenschap.

Nog voordat ze in voege treden, beslist 
de meerderheid van de Vlaamse politici om 
beide Vlaamse instellingen te laten samen-
smelten : de Vlaamse Gemeenschap en het 
Vlaams Gewest worden één, met één enkele 
Vlaamse Raad. Dit deelstaatparlement wordt, 
paradoxaal genoeg, in Brussel gevestigd ! 
De hoofdstad van het Vlaams Gewest zetelt 
in een stad van een ander Gewest, nl. het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ! Begrijpelijk 
dat enkel de Belgen dit nog verstaan. De 
logica zit hem in de fusie tussen de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaams Gewest : het 
Gewest heeft inderdaad niets in een ander 
(Brussels Hoofdstedelijk) Gewest te zoeken, 
maar de Vlaamse Gemeenschap is, net als de 
Franse Gemeenschap, thuis in Brussel.

De Franse Gemeenschap van haar kant 
vestigt zich eveneens in Brussel, maar het 
Waals Gewest roept Namen uit als hoofdstad. 

Brussel blijft uiteraard de federale hoofd-
stad, en de sluitsteen van de hele federale 
constructie. En we blijven daar hopen op een 
betere verstandhouding tussen alle Belgen.

Gemeenschappen : blokering of 
dynamisme ? Verplichting  

en wilskracht, vrijheid  
en waardigheid

De asymmetrie tussen de Instellingen van 
gewesten en gemeenschappen heeft tot home-
rische ruzies geleid zowel binnen als tussen 
de gewesten en gemeenschappen. Uiteindelijk 
zijn ze geratificeerd door een meerderheid 
binnen het nationaal parlement, dat vanaf dan 
federaal werd. Ze zullen hoogstwaarschijnlijk 
nog veel moeilijkheden met zich meebrengen.

Waarom dit politiek « stoofpotje » hier 
wordt voorgesteld ? Omdat het helpt om de 
oorsprong van het federale België, met gewes-
ten en gemeenschappen, te begrijpen. En ook 
omdat het onze nationale fierheid en dit werk in 
een historisch, actueel en concreet kader plaatst. 
Die instellingen weerspiegelen onze drang naar 
democratie en subsidiariteit. Ze zijn asymme-
trisch, wankel, onvoltooid, je zegt het maar, 
en daarenboven hoogstwaarschijnlijk tijdelijk, 
maar ze volgen ons op de voet in een natuur-
lijke beweeglijke, levende werkelijkheid : ze 
zijn als een institutionele huid die telkens weer 
vervelt en vernieuwt. Ze lijken misschien gril-
lig maar ze verbergen ons niet, ze tonen wie we 
zijn. Het is ons Belg-zijn dat paradoxaal is, en 
niet de vreemde constructies op maat die steeds 
weer aangepast worden om ons van zo dicht 
mogelijk te volgen.

Gemeenten, arrondissementen, provincies, 
gewesten, gemeenschappen, federale Staat, 
zijn in 2005 allemaal georganiseerd volgens de 
– complexe en ingewortelde – structuren van 
het Belgische volk. Uiteraard zijn er en zullen 
er altijd spanningen zijn. Er zijn betogingen, 
heftige woordenwisselingen geweest ; nooit is 
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er een dode gevallen. Deze conflicten tonen de 
democratische aard van onze instellingen aan, 
zo dicht mogelijk bij de burgers.

Gelukkige Belgen !
Binnen een democratie « krijg je de rege-

ring die je verdient ». Gedurende de 25 voorbije 
jaren is de structuur van onze natie meer veran-
derd dan bij eender welk vrij volk ter wereld, om 
de Staat aan te passen aan zijn volk.

Is België, als federaal koninkrijk verdeeld 
in gemeenschappen en gewesten die dag in 
dag uit bekvechten, dan geen overladen « san-
tenkraam » geworden ? Zeker en vast. We 
moeten ons er niet om schamen. Onze vrijheid, 
ons diepgeworteld respect voor elk individu of 
groep roept bij heel wat mensen bewondering 
en afgunst op. En terecht. We kunnen er dus 
maar beter fier over zijn.

We hebben altijd van de Staat verwacht dat 
hij al onze specificiteiten zou respecteren. 

We hadden al vroeg een boontje voor de 
subsidiariteit ! Wij gaven en geven België vorm. 
Misschien zullen we België op een dag loslaten. 

Het is de droom van velen : de Kip met de 
gouden eieren. Zou het leven mooier zijn in een 
vrij Vlaanderen met zware politieke problemen ? 
Zou het leven mooier zijn in een onafhankelijk 
Wallonië met zware economische problemen ? 
Zou het leven mooier zijn in Brussel onder 
toezicht van beide gewesten of van Europa, en 
beschermd door Blauwhelmen ?

Wat zeker is, is dat het zal gebeuren als dit 
de wens is van de meerderheid van de Belgen. 
Dit zou een ultiem eerbetoon aan België 
zijn. Als het (federale) België subsidiair zou 
worden in de oude betekenis van het woord, 
« bijkomstig », dan is het zijn laatste (open-
bare) dienst om te verdwijnen, zoals de schaal 
verdwijnt als het kuiken te voorschijn komt.

De Kip met de gouden eieren
Jean de La Fontaine
De vrek verliest zijn schat, als hij alleen maar kijkt naar geld.
Dat leert u deze fabel en hij is u vlug verteld.
Een kip legde een ei van goud, elke dag.
De vrek dacht dus dat in haar buik, een schat verborgen lag.
Hij slachtte toen zijn kip en maakte haar vlug open.
Het bleek een doodgewone hen, zoals er duizend lopen.
Zo was hij ook zijn goudmijn kwijt.
Wat had die domme vrek nu spijt !
Dit is voorwaar een fraaie les voor krenterige mensen.
In onze tijd leven er meer dan wij ons kunnen wensen.
Nog ʼs morgens rijk en morgenvroeg al aan de bedelstaf.
Ze wilden tè vlug rijk zijn, maar dat ging hen niet goed af.

(« De fabels van La Fontaine »,  
hertaling door Jan van den Berg, uitg. Manteau 1990)
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Het veldonderzoek van het 
Harmelcentrum ligt aan de basis van 
een taalinventaris die geleid heeft tot 
de taalgrens. In 1962 werd voor eens 
en voor altijd de grens vastgelegd 
tussen de gemeenten met Franstalige 
en Nederlandstalige meerderheid en de 
« gemengde » gemeenten.

 Dit project wou de Franstalige « olie-
vlek » indijken : ondanks 
een groter aantal 
Nederlandstaligen, bleef 
sinds halfweg de 19de 
eeuw het aantal gezinnen 
dat besloot thuis Frans te 
spreken, steeds groeien 
langs de taalgrens en in 
de grote Vlaamse steden. 
De Vlamingen die zich 
in Walonië kwamen ves-
tigen, spraken daaren-

boven enkele generaties later enkel 
nog Frans. Omgekeerde was dat niet 
zo : Franstaligen in Vlaanderen bleven 
Frans spreken en bleven aan-spraak 
maken op het gebruik van de Franse 
taal.
Een gemeente met meer dan 70% 
Nederlands- of Franstaligen, werd ver-
bonden aan het Vlaamse, resp. het 
Waalse Gewest. Dit was niet het geval 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

dat « bevroren » werd met 19 gemeenten. Als in een grensgemeente meer dan 30% 
van de bevolking Nederlands spreekt in het Waalse Gewest of Frans in het Vlaamse 
Gewest, krijgt die gemeente een speciaal « faciliteiten » statuut : zonder tweetalig-
heid in te voeren en zonder af te wijken van het territorialiteitsbeginsel (het Nederlands 
is de enige officiële, openbare taal in het Vlaamse Gewest, idem voor het Frans in 
het Waalse Gewest) kunnen toegevingen gedaan worden op de « homogeniteitsre-
gel », dit is op de eentaligheid. Volgens het territorialiteitsbeginsel.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het omgekeerde van toepassing : het wordt 
tweetalig (Nederlands-Frans) verklaard en de inwijkelingen kunnen vrij kiezen om één 
van beide talen te behouden of aan te nemen. Volgens het personaliteitsbeginsel.

Het einde van België 
Ons land biedt zich aan zonder zich op te 

dringen. Het einddoel van België is de Belg 
gelukkig maken. Einddoel betekent hier dan 
bestaansreden : ons geluk, dat is de bestaans-
reden van ons land. Als wij ons land niet meer 
willen, zal niets of niemand ons tegenhouden 
om er een einde aan te maken. Sommige Belgen 
zien ons federalisme als een mechanisme om 
België langzamerhand te ontrafelen.

Niet de overheidsdiensten, maar de Belgen 
zelf zullen beslissen of ze deelnemen aan een 
gemeenschappelijk project om onze talen en 
culturen te erkennen en te promoten binnen 
de internationale instellingen. De overheids-
diensten volgen later wel. Maar ze kunnen 
zeker het goede voorbeeld tonen vanuit de 
subsidiaire democratie – in de betekenis van 
J. Delors : met aandacht en respect voor elke 
(groep van) burger(s) – een ideaalbeeld van de 
overheidsdienst voorstellen : bescheiden maar 
groots. Dit zou helpen om ons landje te dienen 
en te redden.

De taalgrens, basis  
van de indeling in gewesten
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Het einde van België 
Ons land biedt zich aan 

zonder zich op te dringen. Het 
einddoel van België is de Belg 
gelukkig maken. Einddoel bete-
kent hier dan bestaansreden : 
ons geluk, dat is de bestaans-
reden van ons land. Als wij ons 
land niet meer willen, zal niets 
of niemand ons tegenhouden 
om er een einde aan te maken. 
Sommige Belgen zien ons fede-
ralisme als een mechanisme om 
België langzamerhand te ontra-
felen.

Niet de overheidsdiensten, 
maar de Belgen zelf zullen 
beslissen of ze deelnemen aan 
een gemeenschappelijk project 
om onze talen en culturen te 
erkennen en te promoten binnen 
de internationale instellingen. 
De overheidsdiensten volgen 
later wel. Maar ze kunnen zeker 
het goede voorbeeld tonen 
vanuit de subsidiaire democratie 
– in de betekenis van J. Delors : 

met aandacht en respect voor elke (groep van) 
burger(s) – een ideaalbeeld van de overheids-
dienst voorstellen : bescheiden maar groots. 
Dit zou helpen om ons landje te dienen en te 
redden.

De Franse hedendaagse taalkundige en 
historicus Georges Dumézil gaat ervan uit dat 
de Staten van Indo-Europese afkomst – en 
enkel zij – een triade concept vormden aan de 
basis : de koning-priester verkondigt de regeld 
; de krijgers vechten voor allen ; de anderen 
zorgen voor de overleving van iedereen.  In 
de Europese naties van het Ancien Régime 
kon dit terugkomen onder de vorm van het 
drievoudige principe van de geestelijkheid, de 
adel en de Derde Stand.   

Zo kan ook ons systeem van drie machten 
verklaard worden : wetgevend, uitvoerend en 
rechterlijk.

Dieren laten zich leiden door 
hun instinct. De mens tracht  
daarentegen met de rede zijn drangen te beheer-
sen. Door zijn geweten is hij daarenboven ver-
antwoordelijk. Verantwoordelijk voor anderen, 
in het bijzonder voor wie (zowel familiaal als 
geografisch) dicht bij hem staan. De rede en de 
verantwoordelijkheid verklaren waarschijnlijk 
grotendeels de organisatie van onze menselijke 
samenlevingen. De Macht moet zowel bij de 
rede als bij de moraal verantwoording afleg-
gen. Ethiek is in elk geval onmisbaar gewor-
den in onze moderne Westerse samenlevingen. 
De democratie, het oud-Griekse principe van 
macht aan het volk, houdt vandaag de dag 
gelijkheid in voor alle volwassenen, vrij en 
met gelijke rechten.

De « drie machten » :  
wet, regering, justitie

In LʼEsprit des lois (1748), dat soms 
omschreven wordt als « het grootste boek van 
de 18de eeuw », schetst de Franse filosoof 
Charles de Montesquieu (1689-1755) de zoge-
naamde « Drie Machten » :

Organische groei van de Staat
Wat hierboven statisch – statistisch – voor-
gesteld werd, kan ook op een levende, 
organische manier bekeken worden.
Waar houdt de Staat zich mee bezig ? Of 
om het in de hedendaagse Belgische con-
text te plaatsen : waar houdt de federale 
Staat zich anno 2005 nog mee bezig ? Met 
de essentie. Maar niet meer met alles.
1 In 1830 ontstaat uit de Belgische 

Revolutie een soevereine Staat. De 
soevereiniteit wordt onmiddellijk, nog 
voor de verkiezingen, in een (voor-
lopige) regering gegoten. Er worden 
ook onmiddellijk administratieve 
schakels ingelast.



17
Hoe zit België in elkaar ?

1. wetten schrijven (dit lijkt hem de essentie 
van de gewettigde macht)

2. wetten toepassen (hij beperkt dit tot bui-
tenlandse zaken en defensie)

3. rechtspreken.
Daar waar de eerste twee machten een 

inhoud en een project omvatten, die beiden 
complementair zijn maar zowel in principe en in 
recht, als in de praktijk van elkaar verschillen, 
heeft « rechtspreken » uitsluitend tot gevolg dat 
gerechtigheid geschiedt. Hieruit blijkt de rati-
onele, misschien wat idealistische (verheven ?) 
geest van de filosoof uit de Verlichting.

Vandaag de dag hebben enkele randge-
vallen de aandacht gevestigd op de reëele 
« macht » van de rechters en de justitie. 
Echte of valse schandalen rond (Belgische en 
Franse) toppolitici, de omstreden verkiezing 
van de President van de Verenigde Staten die 
uiteindelijk door de rechtbank wordt gevali-
deerd, de gevolgen van de « trage » justitie op 
de staatszaken en bijgevolg op de regering en 
de wet zelf. Al deze voorbeelden liggen nog 
vers en pijnlijk in het geheugen. We denken 
hierbij aan de Witte Mars na Julie en Mélissa.  

 Soms valt ons op dat justitie invloed uit-
oefent op de wetten en de regering : het is 
normaal, want we zijn allemaal, als slachtof-
fer of beschuldigde, als rechter of advocaat, 
mensen van vlees en bloed. Justitie zou niet 
in afzondering kunnen functioneren, ze moet 
middenin de maatschappij staan. Ze bepaalt 
de waarheid : de best mogelijke menselijke 
waarheid in een bepaalde maatschappij op 

De Koning 
Juridisch gezien is de Koning bewaarnemer van de Staatsmacht. Zijn rol staat gedefinieerd in de artikels 36, 37 en 40 van de Belgische 
Grondwet :
• Art. 36. De federale wetgevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de Koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers 
en de Senaat. 
• Art. 37. De federale uitvoerende macht, zoals zij door de Grondwet is geregeld, berust bij de Koning. 
• Art. 40. De rechterlijke macht wordt uitgeoefend door de hoven en rechtbanken. De arresten en vonnissen worden in naam des 
Konings ten uitvoer gelegd.
De Koning bekrachtigt de wetten.  In crisitijden kan zijn rol echter cruciaal worden, namelijk via vertrouwelijke gesprekken met zijn 
ministers.  De ministers komen en gaan, maar de Koning blijft, en kent iedereen.
In de huidige dagelijkse realiteit « heerst de Koning maar hij regeert niet ».  Officieel is zijn rol steeds theoretischer (maar we 
kennen de inhoud niet van de vertrouwelijke gesprekken met de verkozenen, de vertegenwoordigers van de burgerlijke gemeen-
schap, van de vakbonden en van de zakenwereld) : hij moet de goedgekeurde wetten uit de Kamer en de Senaat bekrachtigen, dit 
betekent dat hij ze “officieel afkondigt in de naam van het Belgische Volk”, en ze treden vanaf dat moment in voege.
Dit verklaart de perplexiteit van Koning Boudewijn bij de abortuswet. Als Koning moest hij de wet bekrachtigen want het parlement 
had erover gestemd. Maar als mens, als burger, liet zijn geweten hem dat niet toe. Om een crisis te vermijden, vond de toenmalige 
Premier Wilfried Martens een uitweg : het parlement « stelde de onmogelijkheid van de Koning om te heersen vast » zolang de 
wet niet democratisch was bekrachtigd.

Organische groei van de Staat
2 Deze organen heten eerst ministeries, daarna overheidsdiensten. De naams-

verandering actualiseert hun doelstelling : de natie dienen.
 I  Binnenlandse Zaken organiseert de Staat van binnen uit.
 II  Dit om zo snel mogelijk gerechtigheid te waarborgen. Zeker in ons 

land, dat ontstaan is uit een gevoel van ongerechtigheid vanwege de 
Nederlandse monarchie.

 III Onmiddellijk wordt er al gevoch-
ten, Defensie ziet het licht vanuit 
de weerstand van Willem van 
Nederland tegen de soeverei-
niteitsdrang van de Belgen.

 IV In vredestijd vervangt de 
Diplomatie of Buitenlandse 
Zaken de oorlogvoering en 
organiseert ze ons land voor 
het buitenland.

 De Staat ziet er compleet uit, ver-
gelijkbaar met een appel…
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een bepaald moment in de geschiedenis. We 
dromen van een pure, volmaakte justitie, maar 
we leven in een onvolmaakte wereld. Justitie 
is mensenwerk.

De Drie Machten in België
Sinds 1830-1831 past de 

Belgische Grondwet op een 
voorbeeldige manier de princi-
pes van Montesquieu toe. Sinds 
het begin is Justitie een apart 
ministerie, volledig gescheiden 
van de andere. Degenen die ons 
land vorm geven gaven Justitie 
de vrije hand.

Organische groei  
van de Staat

3 …Maar een appel groeit niet alleen. 
Hij heeft voedsel nodig, en in het 
Westen is dit al 2700 jaar lang : geld.

 Het geheel van de soevereini-
teitsboom, dat als gebladerte kan 
worden voorgesteld, steunt op de 
stam van de Financiën (2).

 Deze stam duikt met zijn wortels in 
de rijkdommen van de natie. Door 
de belastingen die opgelegd worden 
aan de burgers en groepen burgers 
(voornamelijk de bedrijven), kan de 
Staat een deel van ieders rijkdom 
inzamelen ten behoefte van het wel-
zijn van iedereen. « Eén voor allen, 
allen voor één » was het motto van 
de Drie Musketiers.

De regent en de zes Koningen der 
Belgen van 1831 tot 2005

Baron Surlet de Chokier (1769-1839), regent van 
het Koninkrijk van 25 02 1831 tot 21 07 1831
Leopold I (1790 – 1865) bewind : 1831 – 1865 
Leopold II (1835 – 1909) bewind : 1865 – 1909
Albert I (1875 – 1934) bewind : 1909 – 1934
Leopold III (1901 – 1983) bewind : 1934 – 1951
Boudewijn I (1930 – 1993) bewind : 1951 – 1993
Albert II (1934) bewind : 1993 –

De Kamer
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers zetelen de 150 federale volksvertegenwoordi-
gers : 91 Nederlandstaligen en 59 Franstaligen. Vroeger waren ze met 212. Deze « volks-
vertegenwoordigers » of (federale) kamerleden brengen hun stem uit over de wetten en 
geven hun vertrouwen (of wantrouwen) aan de regering. Zonder het vertrouwen van de 
Kamer kan de regering niet werken. Na afloop van een debat over de regeringsverkla-
ring moet de regering over de steun van ten minste 76 kamerleden beschikken, dit is een 
gewone meerderheid. De kamerleden die de regering steunen zijn de meerderheid, de 
anderen vormen de oppositie.
De Kamer is bevoegd voor de financiën van de federale Staat. Enkel de Kamer stemt over 
de budgetten van de federale Staat.  (Samenvatting van een officieel federaal document)

Art. 96. De Koning benoemt en ontslaat zijn ministers. De federale Regering biedt haar ont-
slag aan de Koning aan wanneer de Kamer van volksvertegenwoordigers, bij volstrekte 
meerderheid van haar leden, een motie van wantrouwen aanneemt die een opvolger 
voor de Eerste Minister voor benoeming aan de Koning voordraagt, of een opvolger 
voor de Eerste Minister voor benoeming aan de Koning voordraagt binnen drie dagen 
na het verwerpen van een motie van vertrouwen. De Koning benoemt de voorgedragen 
opvolger tot Eerste Minister, die in functie treedt op het ogenblik van de eedaflegging 
van de nieuwe federale Regering. (Belgische Grondwet). 

De Kamer controleert de federale regering. Enkel zij kan de regering of een minister tot de 
orde roepen en, indien nodig, haar vertrouwen in de regering intrekken. In dat geval « valt » de 
regering : ze moet vervangen worden door een andere. Normaliter worden dan verkiezingen 
gehouden om de wil van het volk te kennen. Naargelang van de verkiezingsuitslagen beraad-
slaagt de koning met een van de overwinnaars en vraagt hem een nieuwe regering te vormen, 
die dan het vertrouwen van de meerderheid van de volksvertegenwoordigers moet krijgen. 
Als hij dat vertrouwen krijgt, regeert hij, zoniet beraadslaagt de koning opnieuw en benoemt 
een andere Eerste Minister, die nu soms tijdelijk « Informateur » en daarna « Formateur » 
genoemd wordt, zolang hij het vertrouwen van het parlement niet gekregen heeft.
De interpellatie of openbare vraag aan de regering is een van de controlemogelijkheden waarover 
de volksvertegenwoordigers beschikken. Elk jaar worden honderden interpellaties ingediend.

Ze kan dan ook maar één doel hebben : 
gerechtigheid.

1. De eerste macht, de wet. De wetgevende 
macht schrijft de wetten. Op Belgisch fede-
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Organische groei van de Staat
4 Het vormt de basis van de nationale solidari-

teit. We helpen elkaar om het geheel te laten 
werken. In de moderne Westerse Staten 
neemt deze solidariteit heel snel (en mis-
schien onder de invloed van het christendom) 
de vorm aan van herverdeling.

 Het gaat er niet enkel meer om, de boom te laten 
leven. We moeten de behoeftigen helpen : de 
armen en verdrukten, wordt weleens gezegd. De 
(lichamelijk en geestelijk) zieken, de sterven-
den, de oorlogsinvaliden, de armen, de 
alleenstaande ouderen en, nu steeds 
meer, al wie financieel moeilijk rond-
komt.

 De Staat voelt zich meer en meer 
geroepen om verantwoordelijk-
heid te dragen voor verzorgende 
instellingen die vroeger beheerd 
werden door privé-personen of 
– groepen : kloosterorden, begijn-
hoven, liefdadigheidsinstellingen, …

 Beetje bij beetje rijzen nieuwe instel-
lingen uit de grond, of worden oude 
instellingen door de Staat gesubsidieerd. 
Op haar beurt decentraliseert de Staat ze in 
grote mate.

 Ten slotte wordt er steeds meer op toege-
zien dat iedere volwassene een job vindt. 
Voorspoed en waardigheid : iedereen moet 
dankzij zijn werk bijdragen aan het wel-
zijn van iedereen.

De Senaat
De Senaat was oorspronkelijk bedoeld als 
« bezinningskamer », trager en wijzer dan de 
Kamer (men moest ouder zijn om in de Senaat 
te mogen zetelen dan in de Kamer), maar de 
macht van de Senaat vermindert reeds sinds 
1830. Vroeger waren er nog 184 senatoren, nu 
zijn ze nog met 71. De Senaat moet de wetten 
eveneens goedkeuren vooraleer de Koning ze 
kan bekrachtigen, en kan, net als de Kamer, 
nieuwe wetten of wijzigingen voorstellen. De 
bedoeling van dit « komen en gaan » tussen 
beide kamers is om iedereen aan te zetten tot 
nadenken, informeren, consulteren om over-
haaste beslissingen te vermijden. Het voor-
naamste kenmerk van de Senaat vandaag de 
dag is dat ze gedeeltelijk bestaat uit niet-recht-
streeks verkozen senatoren, die verkozen zijn 
door andere vertegenwoordigers van de natie 
(zie schema). Veertig senatoren worden recht-
streeks verkozen.
In tegenstelling tot de verkiezing van de volks-
vertegenwoordigers, die rechtstreeks verko-
zen worden over het hele land, gebeurt de 
verkiezing van de senatoren in het kader van 
twee kiesscolleges : één Franstalig en één 
Nederlandstalig (net als bij de Europese ver-
kiezingen). Er worden 25 Nederlandstaligen 
verkozen en 15 Franstaligen. De verkiezingen 
hebben plaats op dezelfde dag als voor de 
Kamer. 21 gemeenschapssenatoren worden 
aangeduid door de Vlaamse gemeenschap-
raad, 10 door de Franse Gemeenschapsraad 
en 1 door de Raad van de Duitstalige 
Gemeenschap. Tien gecoöpteerde sena-
toren worden door de verkozen senatoren 
aangeduid, 6 Nederlandstaligen door de 
Nederlandstalige senatoren en 4 Franstaligen 
door de Franstalige senatoren. Ten slotte zijn 
er in de Senaat bovendien drie senatoren van 
rechtswege : de kinderen van de Koning of, 
indien er geen zijn, de Belgische nakomelin-
gen van de tot regeren gerechtigde tak van het 
koninklijk stamhuis zijn van rechtswege senator 
op de leeftijd van 18 jaar. Momenteel hebben 
Prins Filip, Prinses Astrid en Prins Laurent de 
eed afgelegd en zijn ze dus Senator.
Deze structuur is erop gericht om de Senaat 
langzaam te laten vernieuwen, op een ander 
moment dan de verkiezingen, en op die manier 
meer stabiliteit te waarborgen voor de Staat.

Leopold I

raal niveau is de wetgevende macht zaak van 
de koning, de Kamer en de Senaat, samen 
« het parlement » genaamd, de plaats waar 
de volksvertegenwoordigers « praten », of 
met andere woorden debatten voeren over 
wetten en nationale beslissingen.
2 De tweede macht, de regering. De uitvoe-

rende macht, die het dagelijkse bestuur van het 
land op zich neemt en de wetten doet toepassen, 
wordt waargenomen door de regering, die verant-
woordelijkheid moet afleggen aan het parlement 
en de koning. Net als de federale regering, tot 25 
jaar geleden nationaal was, veranderen ook de 
regeringen van de gewesten en gemeenschappen 
met de verkiezingen.
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van 1831 tot 2005
27 09 1830 Voorlopig Bewind
04 10 1830 Uitroeping 

Onafhankelijkheid
26 02 1831 Regering van Regent  

Surlet de Chokier
24 07 1831 Felix de Muelenaere
20 10 1832 Charles Rogier
04 08 1834 Barthelemy-Theodore  

de Theux de Meylandt
18 04 1840 Joseph Lebeau
13 04 1841 Jean-Baptiste Nothomb 
30 07 1845 Sylvain Van de Weyer
31 03 1846 Barthelemy-Theodore  

de Theux de Meylandt
12 08 1847 Charles Rogier
31 10 1852 Henri de Brouckere 
30 03 1855 Pieter Dedecker
09 11 1857 Charles Rogier
03 01 1868 Walthere Frere-Orban
02 07 1870 Jules Joseph dʼAnethan
07 12 1871 Barthelemy-Theodore  

de Theux de Meylandt
19 06 1878 Walthere Frere-Orban
16 06 1884 Jules Malou
26 10 1884 August Beernaert
26 03 1894 Jules de Burlet
25 02 1896 Paul de Smet de Naeyer
24 01 1899 Jules Vandenpeereboom
05 08 1899 Paul de Smet de Naeyer
02 05 1907 Jules De Trooz
09 01 1908 François Schollaert
17 06 1911 Charles de Broqueville 
01 06 1918 Gerard Cooreman

5 De nationale solidariteit (5) vindt gestalte in de bescher-
ming van de gezondheid van de burgers. De Volksgezondheid 
(4) is een gevolg van de aandacht voor hygiëne en zorgverstrek-
king aan iedereen, en in de eerste plaats aan degenen die het 

dringend nodig hebben : de zwaar zieken, de stervenden, 
en, aan de anderekant, de zuigelingen.
De Staat staat in voor de grote openbare werken : rio-

leringen, urbanisatie, wegenwerken die steden en 
dorpen gezond houden. 
Terzelfdertijd neemt de Staat mobiliteit, vervoer en 

communicatie voor haar rekening en organiseert en 
financiert die zelf, uiteraard vaak in een subsidiaire rol : in samenwerking met de 

gemeenten en intercommunalen, de provincies en de gewesten.In een markteconomie 
zoals wij die kennen wil de Staat het initiatief van eenieder niet overnemen.
Maar het is wel zijn rol om bij te dragen tot voorspoed voor elk bedrijf en voor elke burger. 
Hiervoor stelt hij zijn infrastructuur inzake Mobiliteit, Vervoer en Communicatie (3) ter 

beschikking van iedereen : geen enkele industrie ligt in een woestijn. De Staat bouwt 
en beheert de « bruggen en wegen », de autosnelwegen en hun « kunstwerken (van 

spitstechnologie) », de kanalen en dijken, de spoorwegen, luchthavens…

Leopold II

Albert I

Leopold III

Boudewijn

Albert II

Hoe kan de continuïteit van de Staat verze-
kerd worden ? Dankzij de overheidsdiensten. 
De federale overheid past dag na dag de politiek 
van de ministers toe in de praktijk. Ministers 
komen en gaan, overheden blijven bestaan.

Zijn er dan geen ministers meer na de « val » 
van de regering ? Jawel. De gevallen regering 
werkt de lopende zaken af zolang de nieuwe 
regering de eed nog niet heeft afgelegd. 

De Belgische Premiers  
Albert I

(Oorlog 14-18)

(Oorlog 40-45)

Organische groei van de Staat
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21 11 1918 Leon Delacroix
20 11 1920 Henri Carton de Wiart
16 12 1921 Georges Theunis
13 05 1925 Aloys Vande Vyvere
17 06 1925 Prosper Poullet
20 05 1926 Henri Jaspar 
06 06 1931 Jules Renkin
22 10 1932 Charles de Broqueville
20 11 1934 George Theunis
25 03 1935 Paul van Zeeland
24 11 1937 Paul-Emile Janson 
15 05 1938 Paul-Henri Spaak
22 02 1939 Hubert Pierlot
12 02 1945 Achille Van Acker
13 03 1946 Paul-Henri Spaak
31 03 1946 Achille Van Acker
03 08 1946 Kamiel Huysmans
20 03 1947 Paul-Henri Spaak
11 08 1949 Gaston Eyskens
08 06 1950 Jean Duvieusart
16 08 1950 Joseph Pholien
15 01 1952 Jean Van Houtte
23 04 1954 Achille Van Acker
26 06 1958 Gaston Eyskens

Organische groei van de Staat
6 Steeds meer zorgt de Staat niet enkel voor het lichaam maar ook voor de  

geest. In België bestaat het onderwijs uit twee concurrerende netwerken : 
het vrije en het openbare. De Staat ziet het 
als zijn taak om te hulp te schieten aan diege-
nen die geen privé-onderwijs willen of kunnen 
volgen, aangezien ze vaak confessioneel of 
filosofisch gericht is.

 We zullen het hier niet verder hebben over 
het « openbaar onderwijs », aangezien deze 
enorme verantwoordelijkheid nu op de schou-
ders van de gemeenschappen rust, aan-
gezien het om een « persoonsgebonden » 
aangelegenheid gaat.

 De federale Staat heeft niettemin nog de 
bevoegdheid over heel wat pareltjes. We bespre-
ken dit in het deel over de Wetenschapelijke 
Instellingen (7) en de promotie van het 
Patrimonium dat ze financiert. Uiteraard is 
het beheer in heel wat gevallen door het sub-
sidiariteitsbeginsel opnieuw in handen van de 
gemeenschappen of gewesten.

 De Staat helpt vandaag de dag de onderne-
mingen dankzij tal van steunmaatregelen (6). 
Deze laatste rol van de Staat kunnen we zien 
als een bijkomende hulp aan de burgers als 
zodanig of als werknemers in een onderne-
ming. Het is namelijk niet de bedoeling dat 
een onderneming in de problemen komt door 
de wettelijke eisen van haar werknemers. 

Een « vierde macht » ?
De pers heeft het soms over een « vierde macht » die in de huidige samenlevin-
gen naast de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke « machten » zou staan. De 
« vierde macht » : de macht van de informatie, die dan in handen zou zijn van 
pers, televisie, informatica (Internet enz.), radio, kranten, … Het is een metafoor. 
Dat de publieke opinie de wetten, de regering, ja zelfs de justitie beïnvloedt, is 
geen nieuw fenomeen. De oude Grieken hekelden reeds de « demagogie », als 
karikatuur van de democratie, waarbij de publieke opinie gemanipuleerd werd 
door vlotte, vleiende, of leugenachtige schoonsprekers. Al bij al biedt de persvrij-
heid, ondanks sommige uitschuiver, de beste waarborg voor de vrije meningsui-
ting. Net zo staan de organen die de democratie vertegenwoordigen, zoals we 
ze in België en andere democratische landen kennen, garant voor de publieke 
uitdrukking van de wil van de meerderheid, met respect voor de minderheden.
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25 04 1961 Theo Lefevre
28 07 1965 Pierre Harmel 
19 03 1966 Paul Vanden Boeynants 
17 06 1968 Gaston Eyskens
26 01 1973 Edmond Leburton
25 04 1974 Leo Tindemans
20 10 1978 Paul Vanden Boeynants
03 04 1979 Wilfried Martens
31 03 1981 Mark Eyskens
17 12 1981 Wilfried Martens
07 03 1992 Jean-Luc Dehaene
12 07 1999 Guy Verhofstadt

3. De « derde macht », justitie. De « derde 
macht », de rechterlijke macht, waarborgt 
de gerechtigheid. We hebben daarnet 
de vreemde en paradoxale aard van die 
« macht » besproken : tegelijkertijd « onbe-
staande » en fundamenteel. België heeft 
justitie onmiddellijk een ministerie toege-
kend. We bespreken dit ministerie verder in 
het kader van de federale overheidsdienst 
van Justitie.

 Federale België :  
tussen Mensheid… 

Erg schematisch ziet het intellectueel en 
historisch kader van onze moderne Staten 
er zo uit. België blijkt een uiterst origineel 
voorbeeld van zoʼn moderne Staat, gezien de 
complexiteit van zijn nu federale organisatie. 
Hierover verder meer. 

Boven België functioneren nog andere 
menselijke structuren, waarvoor ons land vaak 
de inspiratiebron en motor was. Dit zal verder 
besproken worden bij defensie en diplomatie, 
zie « België : kiem en embryo van de Europese 
Unie ».

… en de Belgische burgers

Organische groei van de Staat
7 De soevereiniteit kon als een appel voorgesteld worden. Zo kan de organi-

satie van de Staat – zij het erg schematisch – voorgesteld worden als een 
appel of een tomaat die doormidden gesneden is. In het midden : de kern of 
het klokhuis die leeft dankzij de soevereiniteit, met haar steeltje : de finan-
ciën die haar aan de boom verbindt en aan het andere einde haar kroon : 
de solidariteit.

 Uitdijende puntjes wijzen op de groei van de vrucht en verbinden alle delen. 
Als één orgaan lijdt, lijdt heel de vrucht eronder :

 Eendracht maakt macht, devies van België
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”

“

Aan de andere kant overkoepelt de (fede-
rale, ex-nationale) Staat nu de gemeenschap-
pen en de gewesten volgens een typisch 
Belgische constructie.
– 1 Staat (federaal) : het Koninkrijk België 

(10 miljoen inwoners)
– 3 Gemeenschappen : Vlaamse, Waalse, 

Duitstalige (70 000 inwoners, in het Waals 
gewest, provincie Luik)

– 3 Gewesten : Vlaams (6 miljoen), Waals 
(3 miljoen), Brussels (1 miljoen)

– 10 Provincies : van 9 in 1830, naar 10 in 
1995, met twee provincies in Brabant : 
Vlaams-Brabant en Waals-Brabant

– 589 Gemeenten (sinds 1977) : 308 Vlaamse, 
262 Waalse, 19 Brusselse
In januari 1995 werd de provincie Brabant 

opgesplitst in Vlaams-Brabant en Brabant 
Wallon of Waals-Brabant. Sindsdien bestaat 
België uit tien provincies in plaats van de 
vroegere negen.

In 1830 telde België 2498 gemeenten. Pas 
in 1975-78 kwam het, op initiatief van minister 
Joseph Michel, tot een fusie tussen de gemeen-
ten om dankzij deze grotere entiteiten, de bur-
gers beter te kunnen dienen, bijvoorbeeld op 
het vlak van de politie of brandweer. Er moest 
gegroepeerd worden om tot een betere uitrus-
ting en organisatie te komen.

Een overheid met een vrouwelijk  
of mannelijk gezicht 

De omgekeerde tendens bestaat daaren-
tegen ook, eveneens met de bedoeling om 
de burger beter en van dichterbij te dienen. 

Overal zijn er wel plaatselijke bijkantoren voor 
verschillende samengesmolten overheidsdien-
sten ; ook de wijkagenten worden geacht langs 
te gaan bij de bewoners die dit wensen. 

Als ik binnenstap in het prachtig stadhuis 
van Leuven, een uitzonderlijk gotisch gebouw 
uit de 15de eeuw, kan ik mij goed voorstel-
len wat sommige ambtenaren moeten denken : 
« Zoʼn oud gebouw met hoge plafonds, het is 
toch absurd ! Hoe kunnen we onze dossiers 
nu binnen handbereik klasseren ? » En dan 
dromen van een modern, functioneel gebouw, 
waar alle diensten gegroepeerd zijn. Voor onze 
behoeften anno 2005 zou een groot complex, 
buiten de stadsmuren toch ideaal zijn, gemak-
kelijk toegankelijk met de auto ? Trouwens, 
alles gebeurd steeds meer via Internet, niet ? 
Maar dan stapt ineens een oude dame ons 
prachtig stadhuis binnen, of een werkzoe-
kende, of een handelaar uit de buurt, voor een 

 1846 1890 1920 1947 1970 1-1-2005
BELGIE 4 337 196 (100 %) 6 069 321 (100 %) 7 405 569 (100 %) 8 512 195 (100 %) 9 650 944 (100 %) 10 445 852 (100%)
Vlaanderen 
Wallonië 
Brussel

2 346 454 (54,1 %) 
1 779 108 (41,0 %) 

211 634 (4,9 %)

3 003 219 (49,5 %) 
2 545 939 (41,9 %) 

520 163 (8,6 %)

3 730 431 (50,4 %) 
2 268 687 (38,7 %) 

806 451 (10,9 %)

4 551 920 (53,5 %) 
3 004 346 (35,3 %) 

955 929 (11,2 %)

5 416 583 (56,1 %) 
3 159 225 (32,7 %) 
1 075 136 (11,1 %)

6 043 161 (58%)
3 395 942 (33%)
1 006 749 (9 %)

Is het geen prachtig doel
Om te werken aan een wereld 
waarin de mensen gelukkiger 

zullen zijn dan wij waren ? […]  
Van nature uit gaat mijn liefde 
uit naar de deugden en de eer 

van mijn vaderland …
Ik heb mij er altijd heimelijk op 

verheugd
Om regels te ontwerpen die bij-
dragen tot het algemeen welzijn 

(vrije vertaling naar 
Montesquieu) 

Evolutie van de Belgische bevolking
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dienst of wat hulp. En dan beseffen we dat 
dit eigenlijk de roeping is van de openbare 
diensten : een buurt-dienstverlening op men-
senmaat. Gebruiksvriendelijk. « En alles groe-
peren in een grote bunker, ver van alles ? Kom 
nu. We zijn zelf ontevreden als een supermarkt 
de deuren opent langs een snelweg buiten de 
stad, en wij zouden dan het slechte voorbeeld 
tonen ? Zo niet, hé ! We moeten de mensen 
dicht bij huis verwelkomen in een familiale 
sfeer op mensenmaat. Elke burger moet te voet 
kunnen komen wanneer hij dat wenst, en hier 
een luisterend oor vinden. »

De bestaansreden van eender welke demo-
cratische macht is de dienstverleningen naar 
alle burgers toe. De burger, met zijn behoeften 
en verlangens, is hier ons vertrekpunt om de 
werking van de federale overheidsdiensten uit 
te leggen.

In 2005 is de Belgische federale overheid 
verdeeld in « verticale » eenheden die overeen-
stemmen met de werking van tien domeinen die 
de burger helpen of beschermen, en enkele « hori-
zontale » eenheden ter ondersteuning van de 
vorige domeinen ; we kunnen eveneens rekenen 
op de Programmatorische Overheidsdiensten, 
die als taak hebben hervormingen voor te berei-
den, te plannen en te begeleiden.

De federale overheid vanuit  
het standpunt van  

de dienstverlening aan de burger
We hebben hieronder deze diensten 

(de Federale Overheidsdiensten of FODʼs 
en het ministerie van Defensie plus de 
Programmatorische Overheidsdiensten of 
PODʼs) in zeven themas opgedeeld : 
1. De soevereiniteit : Binnenlandse Zaken 

(+ Kanselarij van de Eerste Minister, 
Personeel & Organisatie), Justitie, Defensie 
en de diplomatie (Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssa
menwerking)

2. Financiën (+ Budget & Beheerscontrole)
3. Het transport (Mobiliteit & Vervoer en 

Telecommunicatie)
4. De gezondheid (Volksgezondheid, 

Veiligheid voor de voedselketen en 
Leefmilieu, + Consumentenzaken en 
Duurzame Ontwikkeling)

5. De solidariteit (Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg en Sociale zeker-
heid + Maatschappelijke Integratie, 
Armoedebestrijding & Sociale Economie, en 
Gelijkheid van kansen)

6. Productie en Consumptie (Economie, KMO, 
Middenstand & Energie, + Informatie- en 
Communicatietechnologie)

7. Wetenschap en Patrimonium 
(Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijke 
Instellingen)
De termen die hierboven vet gemarkeerd zijn, 

zijn de zogenaamde « verticale » openbare dien-
sten, de vroegere ministeries. Wat cursief gemar-
keerd staat, zijn de zogenaamde « horizontale » 
of transversale diensten. Over het algemeen gaat 
het bij de eerste groep om oude termen en bij de 
tweede groep om nieuwe benamingen. De eerste 
groep omvat de vitale behoeften. De tweede groep, 
de behoeften en verzuchtingen waar de Staat zich 
vroeger niet mee bezighieldt. 

Is vaderlandsliefde « heilig » ?
Sommige mensen – in mijn familie bijvoor-

beeld – hebben een romantische opvatting van 
wat het vaderland is. Het vaderland is heilig. Het 
is taboe. Er mag enkel met lof over gesproken 
worden. Het is een eer om ervoor te sterven.

België is in 1830 in deze romantische sfeer 
ontstaan, vanuit een meeslepende operavoorstel-
ling en een zinderend nationaal eenheidsgevoel. 
We zijn zeker niet het eerste volk dat dit beleefd 
heeft. In Europa wordt Frankrijk in die zin vaak 
als het eerste « vaderland » gezien : reeds rond 
1050 in het « Chanson de Roland » (Lied van 
Roland), wordt la Douce France bezongen. De 
Franse vaderlandsliefde is in elk geval niet weg 
te denken in de tijd van Jeanne dʼArc (1412-
1431). En zindert nu nog steeds voort.
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De Franse vaderlandsliefde brengt de 
Engelse vaderlandsliefde op gang en, heel wat 
later, in nog andere landen in Europa. In de 19de 
eeuw ontstaat België als vaderland, getooid 
met duizend deugden. In de loop van die eeuw 
worden zowel Italië als Duitsland op verge-
lijkbare manier ééngemaakt. Maar net als in 
Frankrijk, geven deze nieuwe naties gestalte aan 
hun taaleenheid in naam van een eeuwenlange of 
zelfs eeuwige roem. België daarentegen weet op 
voorhand dat het ontstaan is uit een samenloop 
van omstandigheden, lang voordat vaderlands-
lievende historici rond haar ontstaan een mythe 
breien, een mythe die trouwens uitdrukkelijk op 
twee waarden rust : vrijheid en respect voor par-
ticularismen : zie verder Henri Pirenne.

Vandaag de dag zijn het vooral deze uitin-
gen van wellevendheid (respect voor de rechts-
staat), eerder dan vaderlandsliefde (hartstocht 
voor het vaderland), die de democratie en de 
subsidiariteit kenmerken. 

Het eengemaakte België, het « België 
van onze ouders », was een kruising tussen 
(« koel ») respect voor de wetgeving en 
(« warm ») nationalisme. Crisissen en oorlogen 
werken dit laatste in de hand. Beide wereldoor-
logen en het tragische einde van zowel koning 
Albert I (in 1934) als koning Boudewijn (in 
1993) gaven aanleiding tot een opflakkering 
van de vaderlandsliefde. Sommigen vereerden 
België op zoʼn moment. De tussenschakels, 
de functionele structuren, verliezen dan aan 
belang. Elke devotie is naar de natie gericht, 
die door de koning gesymboliseerd, uitver-
groot en soms zelfs verheerlijkt wordt.

Het verlies  
van nationale soevereiniteit

België als « monolithische »staat bestaat niet 
meer. Onze soevereiniteit, en de hele functionele 
structuur errond, brokkelt langzamerhand af.

De federale staat staat steeds meer bevoeg-
heden af aan de gemeenschappen en gewesten. 

« Mijn hele leven lang heb ik een bepaald idee gehad van 
Frankrijk.  Dat idee werd me zowel door mijn gevoel als 
door de rede ingegeven. »
(vrije vertaling naar Charles de Gaulle, Mémoires de guerre) 

België maakt eveneens deel uit van 
de Europese Unie. Bij geschillen haalt de 
Europese wetgeving het op de Belgische. De 
Belgische frank is vervangen door de euro.

In België – opnieuw voor op de meeste 
buurlanden ? – focust elkeen zijn « patriot-
tische » gevoelens volgens zijn persoonlijke 
voorkeur, zonder overlappingen of tegenstrij-
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Tegenstrijdig België !
Dit praktische landje « met beide voeten op de grond », dat zogenaamd traag op 

gang komt en niet voor passies in de wieg gelegd lijkt, is ontstaan uit de romantische 
hartstocht van een operavoorstelling.

Wanneer de tenor Lafeuillade « O Heilig land der vaad’ren… » aanvat, springt de 
enthousiaste menigte op en zingt mee : de Belgische Revolutie is begonnen.



27
De soevereiniteit

digheden : op zijn straat of kerktoren, op zijn gemeente of stad, op zijn gewest of gemeenschap, 
op België of Europa. Wie de oorlog niet heeft meegemaakt koestert niet zo vaak een traditionele 
vaderlandsliefde.

Het « verlies » van de Belgische soeve-
reiniteit, enerzijds door de subsidiariteit van 
gemeenschappen en gewesten en anderzijds 
door de groei van Europa tot een steeds meer 
organische structuur, is noch tegenstrijdig, 
noch catastrofaal.

In beide gevallen gaat het om een federali-
sering, en dus een subsidiarisering : we blijven 
zo dicht mogelijk bij de realiteit in een veran-
derend, groeiend geheel.

En is het in beide gevallen ook niet beter zo ? 
Hartstochtelijke vaderlandsliefde heeft zeker heel 
wat mooie dingen tot stand gebracht, maar heeft 
toch eveneens voor gruwelijkheden gezorgd.

De vreugde van de Belgen over hun 175ste 
verjaardag is meer dan gewettigd : ze is gezond 
en uitstekend. Maar net zoals een persoon zich 
« goed in zijn vel » moet voelen, zonder com-
plexen, hebben ook wij geen enkele reden om 
meerder- of minderwaardigheidscomplexen te 
hebben ten opzichte van ons mooie landje. 

Dat we onze Staat dienen, die zo dicht bij 
de werkelijkheid staat en vaak heel innove-
rend uit de hoek komt in vele domeinen, daar 
mogen we wel terecht fier op zijn.

1. De soevereiniteit
Soevereiniteit betekent hier het gemeen-

schappelijk kernattribuut dat het bestaan 
van eender welke menselijke Staat bepaalt, 
of het nu gaat om een democratische staat 
of niet, een antieke of moderne, reus-
achtig zoals Indië of China of piepklein 
als Andorra, Monaco, San Marino, de 
Kaapverdische Eilanden, Mauritius of de 
Seychellen, Sikkim, Mustang of Bhutan. 
De soevereiniteit wijst op de oppermacht, 
die aan niets of niemand verantwoording 
moet afleggen. « Niemand staat boven de 

soevereiniteit. » Het is de hoogste instantie, 
waarboven het ondenkbaar is om op eender 
welke manier in beroep te gaan. Als de soe-
verein een beslissing velt, is de kous af.

Soevereiniteit brengt ipso facto, door 
het feit zelf van zijn bestaan, de beheer-
sing van het grondgebied met zich mee. 
En hieruit vloeit onmiddellijk de noodzaak 
voort om – voor de onderdanen of, in een 
democratie, de burgers van de soevereine 
Staat – het land te structureren.
I  Het eerste tastbare attribuut van de 

soevereiniteit is de basisorganisatie 
van alle onderdanen op het grondge-
bied. Krachtens de Grondwet (in het 
Frans Constitution of « fundamentele 
wet ») zorgt een soeverein land voor de 
eigen werking van binnenuit. Vandaar 
het oude natuurlijke woord Ministerie 
van Binnenlandse Zaken. De woor-
den minister en ministerie komen, 
net als administratie, van het Latijnse 
MINISTER « dienaar » : een ministe-
rie is dus per definitie een « dienst ». 
Aan Binnenlandse Zaken voegen we 
de volgende « horizontale » Federale 
Overheidsdiensten toe : Kanselarij 
van de Eerste Minister en Personeel & 
Organisatie (vroeger ambtenarenzaken).

II De organisatie van een democratisch 
land kan geen andere basis hebben 
dan gerechtigheid (Justitie). Een rege-
ring die dat niet kan garanderen, zou 
niet alleen onmiddellijk alle geloof-
waardigheid verliezen, maar zou ook 
snel omvergeworpen worden door de 
menigte. De eis tot gerechtigheid als 
sociale blijk van waarheid en mensen-
rechten is zodanig verstrengeld met 
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ons mens-zijn dat ze vaak de motor is 
voor vooruitgang binnen de maatschap-
pij. En in ons geval zelfs de motor tot 
het ontstaan van een nieuwe soeve-
reine Staat. In 1830 is België ontstaan 
omdat de meerderheid van de Belgen 
(toen met vier miljoen) kloegen over de 
« oneerlijke » behandeling vanwege het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
(toen met drie miljoen inwoners) en 
hun protestantse, Nederlandsgezinde 
Koning. Justitie staat hier dan ook op 
de tweede plaats in ons eerste hoofd-
stuk. Eigenlijk zouden we hier kunnen 

stoppen. Alle andere behoeften vloeien 
voort uit de verplichtingen die deze twee 
pijlers met zich mee brengen in onze 
hedendaagse wereld. De geschiedenis 
van België bewijst het voortdurend.

III De Belgische Revolutie van 1830 stuitte 
inderdaad onmiddellijk op weerstand 
vanwege de Nederlanders. Er moest 
gevochten worden : het was oorlog. 
Zoals zoveel landen die vandaag soe-
verein zijn, dankt België haar onaf-
hankelijkheid alleen aan de gunstige 
afloop van de oorlog, met de steun van 
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naam is nog steeds onveranderd.
IV Diplomatie is de tegenhanger van defen-

sie in vredestijd. Er wordt vaak gezegd 
dat de oorlog eigenlijk niets anders is 
dan buitenlandse politiek, maar dan 
met andere middelen. Lodewijk XIV 
had op zijn kanonnen de tekst VLTIMA 
RATIO REGIS, « het laatste argument van de 
Koning » laten graveren. Deze spreuk, 
die aan Richelieu wordt toegeschreven, 
betekent dat oorlog het laatste middel 
is, indien de diplomatie niet werkt. Ons 
land heeft oorlog moeten voeren, maar 
heeft steeds de vrede en de diplomatie 
verkozen boven het geweld. Ons land 
was er als eerste bij om bondgenoot-
schappen te vormen die welvaart en 
vrede beogen. Bij Buitenlandse Zaken 
voegen we nog Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking toe.

 I – Binnenlandse Zaken
In augustus 1830 laaien de gemoede-

ren zowel in Luik als in Brussel, en later 
in de zuidelijke steden van de vroegere 
Nederlanden, hoog op tegen het « des-
potisme » van de « ketterse protestant » 
Willem van Oostenrijkse, koning van de  
Lage Landen.

De Belgische Revolutie
Ten tijde van de Fransen, eerst onder de 

Republiek en daarna onder het Keizerrijk 
van Napoleon I, werd de Franse taal 
overal in het latere België aangemoedigd. 
Zowel in Vlaanderen als in Wallonië en 
Brussel hanteerden de meeste edellieden 
en gegoede burgers het Frans al sinds de 
Middeleeuwen als handels- en cultuur-

taal. Als tegenreactie werd tijdens de 
Nederlandse bezetting de Nederlandse 
taal aangemoedigd door de regering, de 
overheden, justitie en het onderwijs. Dit 
stootte op heel wat tegenkanting, vooral in 
de steden – in Brussel in het bijzonder. 

Op 20 augustus 1830, ter gelegenheid 
van de 58ste verjaardag van koning Willem, 
hangen overal in Brussel plakkaten :

maandag : vuurwerk 
dinsdag : feestelijke verlichting
woensdag : opstand
Op 25 augustus vindt in de Brusselse 

opera een vertoning van De Stomme van 
Portici plaats, een romantische opera van 
de hand van de Franse muzikant Daniel 
François Esprit Auber naar een tekst van 
de Fransman Eugène Scriba. De arme 
maar knappe Fenella uit Napels (Portici 
is het Napolitaanse Versailles) is stom. Ze 
staat symbool voor een volk dat monddood 
gemaakt wordt. Ze wordt verleid door een 
edelman die haar daarna verwerpt voor 
een huwelijk met iemand van zijn stand. 
Het volk komt in opstand. De Vesuvius 
barst los. Wanneer de twee helden vol-
gend duo inzetten : 
 Nog liever sterven dan onderdrukt blijven !
 Welk gevaar loopt een slaaf ? 

Laten we het juk afschudden. 
 En laat de buitenlander ten onder gaan 

aan onze slagen !
… staat iedereen recht, zingt mee, roept 

op tot geweld ; het duo zingt voort :
Heilige vaderlandsliefde 
Verleen ons lef en fierheid  ! 
Mijn leven ben ik aan mijn land 
verschuldigd 
Het is mij zijn vrijheid verschuldigd ! 

Frankrijk. Een soeverein land moet dus al snel de eigen verdediging organiseren tegen 
buitenlandse vijanden. België heeft vrij snel het Ministerie van Defensie opgericht, de 
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Op dat moment haast de menigte zich 
naar buiten en vernietigt de kentekens en 
symbolen van de bezetter. Gedurende de 
volgende dagen worden de arbeiderswij-
ken, en daarna de hele stad, overspoeld 
door opstandelingen. De gegoede burgerij 
die ongerust wordt maar evenzeer gekant 
is tegen de Nederlanders, groepeert zich 
in een nationale garde, met de bedoeling 
om zich te beschermen tegen de volksuit-
spattingen en om te onderhandelen met 
koning Willem voor meer katholieke en 
Franstalige autonomie. Dit wordt onhan-
dig door de koning geweigerd.

De strubbelingen breiden dan uit naar 
andere steden. Eerst vanuit Luik, dan vanuit 
de rest van het land komen vrijwilligers zich 
aanmelden om de vrijheid te beschermen 
tegen de Nederlandse « dictatuur ». Op 23 
september komt een Nederlands korporaal-
schap naar Brussel om snel wat « orde op 
zaken te stellen ». Het wordt uitgejouwd, 
met stenen bekogeld, naar het park terug-
gedrongen en daar belegerd. Dan richten 
de Belgen, arbeiders en gegoede burgers, 
katholieken en « liberalen » (erfgenamen 
van de Verlichting, van de vrijdenkers, 
…) samen de « union sacrée » op tegen de 
bezetter. In de schemering van 27 septem-

« Op 27 september 1830 wordt het Nederlands leger uit Brussel verjaagd. Het voorlopig bewind richt een Centraal Comité op en 
voert vier comitéʼs in, waaronder Binnenlandse Zaken. Onder haar bevoegdheden vallen onder andere de politieke organisatie 
van het land, zoals de overheden van de provincies, steden en dorpen ; de militie en de gewapende burgergardes. »
« Naarmate de Staat georganiseerd raakt, ondergaan de bevoegdheden van het Comité van Binnenlandse Zaken (dat in februari 
1831 Ministerie van Binnenlandse Zaken geworden is) enkele wijzigingen : er komen taken bij, zoals het begraven van oorlogs-
slachtoffers, het beschermen van de burgerbevolking in geval van oorlog, de civiele bescherming, de brandweer… »
« Recenter brengen de hervormingen van 1980 de verdwijning van enkele directoraten met zich mee… »
« In 2001 worden de gemeentelijke en provinciale wetten overgedragen naar de Gewesten, met uitzondering van de politie, 
brandweer en de communautaire pacificatie. De wetgeving over de lokale verkiezingen (op gemeentelijk en provinciaal vlak) 
is eveneens overgedragen aan de deelstaten. »
« In 2002 wordt het Ministerie van Binnenlandse Zaken, als gevolg van het Copernicusplan (de hervorming van de federale 
overheid) de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Tegelijkertijd is ons departement begonnen met een belangrijk 
moderniseringsproject rond een twintigtal processen waaruit 91 lopende projecten ontstaan zijn. »
« Verkiezingen organiseren, het rijksregister bijhouden, wetgeving inzake politie- en privé-veiligheid, organisatie van de hulp-
diensten zoals bijvoorbeeld de brandweer of de civiele bescherming, crisisbeheer… Met deze erg uiteenlopende en talrijke 
missies dient de FOD Binnenlandse Zaken de bevolking. De FOD staat eveneens garant voor de democratische waarden. Ten 
tijde van de mondialisering en de uitbreiding van Europa, winnen onze missies nog aan belang. We zijn ons volop bewust van 
de rol die we moeten vervullen. Daarom hebben we een grootse moderniseringscampagne op touw gezet om de kwaliteit van 
onze dienstverlening te verbeteren. De elektronische identiteitskaart (e-ID) is er een mooi voorbeeld. Binnenkort zullen alle 
Belgische burgers over een elektronische identiteitskaart beschikken. Deze kaart zal heel wat informaticatoepassingen moge-
lijk maken die het leven van onze medeburgers zullen vergemakkelijken. »
« Zes grote waarden staan aan de basis van onze acties : rechtschapenheid, verantwoordelijkheid, beschikbaarheid, kwaliteit van 
de dienstverlening, toegankelijkheid en bijscholing. Op basis van deze waarden willen we in de komende jaren de modernisering 
voortzetten, de bureaucratie verminderen, onze werkmethodes nog versoepelen en erop toezien dat onze FOD steeds toegan-
kelijker wordt voor de burger. Maar we willen eveneens toezien op een efficiënte toepassing van de reglementen waarvoor we 
verantwoordelijk zijn en het partnerschap met de privé-sector aanhouden, of het nu gaat om samenwerking of synergie, steun of 
raad. Voor deze doeleinden wil ik mij inzetten en mijn hoop richten voor de toekomst van ons departement. »

Monique De Knop
Voorzitter van het Directiecomité  

van de FOD Binnenlandse Zaken
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ber vlucht het Nederlandse leger halsover-
kop. De commissie die in het stadhuis haar 
intrek genomen heeft benoemt zichzelf tot 
Voorlopig Bewind en roept op 4 oktober 
1830 de onafhankelijkheid – de soevereini-
teit – van België uit.

Een romantisch ontstaan, 
maar reeds vol binnen- en 

buitenlandse verplichtingen
Op 28 september benoemt het Voorlopig 

Bewind een bureau dat het werk van vier 
comités moet harmoniseren : Binnenlandse 
Zaken, Staatsveiligheid, Financiën en het 
Oorlogsministerie. Zo zien we dat de hui-
dige overheidsdiensten, vooral die van 
Binnenlandse Zaken, die soms op eeuwen 
archieven en stofferige wijsheid uit lang 
vervlogen tijden lijken te rusten, eigenlijk 
ontstaan zijn uit een romantische hartstocht, 
revolutionair enthousiasme en opstanden. 

Binnenlandse Zaken wordt oorspron-
kelijk door Jean Nicolay geleid, vanaf 10 
oktober 1830 door M. Tielemans. Hij is 
uiteraard bevoegd voor de algemene orga-
nisatie van het land en de administratie, 
maar ook voor de veiligheid (embryo van 
nationale politie en leger), voor het « open-
baar onderwijs », voor de Schone Kunsten, 
voor de erediensten, voor gezondheid, 
voor openbare werken, voor landbouw 
en industrie. Vanuit het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken zullen al onze huidige 
Overheidsdiensten één voor één ontstaan.

Op 4 november 1830 erkennen 
Frankrijk, Engeland, Oostenrijk, Pruisen en 
Rusland de onafhankelijkheid van België.

Na een korte maar krachtige oorlog 
erkent Nederland de soevereiniteit van de 
Belgen. Net als in Frankrijk, vond men toen 

dat een koning ideaal was om de eenheid 
van het land te versterken. Op 25 februari 
1831 wordt de Luikenaar Erasme Louis 
Baron Surlet de Chokier (1769 – 1839) ver-
kozen tot regent van het Koninkrijk België. 
ʼs Anderendaags benoemt Surlet Tielemans 
tot Minister van Binnenlandse Zaken.

Dan wordt naar een koning gezocht die 
heerst – maar zeker niet bestuurt ! – over 
België dat een broze, gemakkelijke prooi lijkt 
voor haar ambitieuze en vechtlustige buren. 
Na lang twijfelen is het een Duitse prins, 
die in het Russische leger tegen Napoleon 
gevochten heeft, en nu in Londen leeft, die 
de troon aanvaardt. Leopold von Saxen-
Coburg-Gotha wordt op 4 juni tot koning 
der Belgen verkozen. Zijn bewind start op 
21 juli 1831 wanneer een stralende Surlet de 
Chokier hem de kroon overhandigt.

De functies  
van de Federale Overheidsdienst  

Binnenlandse Zaken 
Zowel vroeger (zeker bij het woelige 

ontstaan van België) als nu 
heeft Binnenlandse Zaken 
als voornaamste functie de 
veiligheid van de burgers 
te garanderen in een veilig 
land. Dit houdt de identiteits-
problematiek in, in 1830 erg 
verschillend van nu met de 
digitale vingerafdrukken en 
elektronische identiteitskaart, 
maar ook de fundamentele 
democratische rechten van de 
burger. Deze functies kunnen 
in vier themaʼs ondergebracht 
worden :

Openbare Veiligheid en 
Staatsveiligheid

Er moet een onderscheid gemaakt 
worden tussen de Openbare 
Veiligheid en de Staatsveiligheid. 
De Openbare Veiligheid valt onder 
de bevoegdheid van Binnenlandse 
Zaken. De Staatsveiligheid onder 
Justitie. Het is een heel oud typisch 
Belgisch verschil. De bedoeling is 
blijkbaar om te vermijden dat er ook 
maar enige twijfel rijst omtrent de 
inmenging van de (wetgevende en 
uitvoerende) machten ten opzichte 
van de derde (onafhankelijke !) 
macht – Justitie. Dit zou een poli-
tieke dreiging kunnen lijken.
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Rijkswacht en Politie : naar elkaar toegroeien en fusie
De rijkswacht (in het Frans gendarmes, « gens dʼarmes » betekent gewapende mensen), vielen oorspronkelijk onder de 
bevoegdheid van het leger. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden ze « wachten » in het leger. De politie, van het Griekse 
woord πολιτεια, politeia, « openbare macht », is aan de basis niet zozeer een gewapende eenheid, maar wel een administra-
tieve ploeg – nog steeds zijn de Engelse politiemannen slechts met een knuppel gewapend.
 In principe dus hield de rijkswacht bij ons zich bezig met bedreigingen van openbaar geweld, opstanden, manifestaties…, terwijl 

de politie de bedreigingen van wanorde of privé-geweld behandelde. Sinds 1991 groeien de 
missies van beide korpsen naar elkaal toe. De rijkswacht wordt gedemilitariseerd (1993 : 

ze stapt uit Defensie) en is vandaag de dag ééngemaakt met de politie.
 Op het ogenblik van de fusie, op april 2001, waren er 17 000 rijks-

wachters en 23 000 politieagenten.
 De organisatie van de ééngemaakte politie verloopt nu 

als volgt : de 30 000 politieagenten, staan in voor wat men de 
« eerste linie » of « eerste hulp » kan noemen : het dagelijks werk 
van eerste hulp, altijd en overal. De 10 000 manschappen van 
de federale politie zijn er als « ondersteuning » of in « tweede 
linie ». Ze zijn onderverdeeld in heel wat gespecialiseerde 
diensten : degenen die met honden werken, met paarden, met 
de beruchte radars voor snelheidscontroles, degenen die in 

andere materies gespecialiseerd zijn. De « algemene reserve » 
helpt de lokale politie indien nodig.

 De Cel Preventie en Opvoeding groeit steeds meer. Elk jaar ontmoe-
ten 60 000 kinderen en 60 000 jongeren die hun rijbewijs zullen afleggen, 
specialisten inzake drugs, alcohol. Ze ontmoeten eveneens autopiloten en 
maken valse auto-ongevallen mee die hen leren om zowel theoretisch als 
praktische een voertuig « bij te sturen ».

De civiele bescherming
Als federale hulpdienst komt de civiele bescherming tussenbeide bij 
rampen, of ze nu natuurlijk zijn of te wijten aan een menselijke of 
technische fout : aardbevingen, overstromingen, droogte, bosbran-
den… ; dambreuk, ontploffing, vliegtuigcrash, treinontsporing, ket-
tingbotsing op de weg of autosnelweg…
De civiele bescherming staat paraat voor lokale of nationale oproe-
pen.  Op aanvraag van Buitenlandse Zaken of Defensie kan ze ook 
ingrijpen op europees of internationaal vlak – dat is dan onder de 
naam B-fast, Belgian Air First Support Team.

« Hallo, spreek ik met de 100 ? »
Om elke noodoproep op Belgisch grond-
gebied te vergemakkelijken werd één cen-
traal noodnummer uitgevonden. Zelfs in 
de verwarring of paniek van een ongeluk 
is het nummer gemakkelijk te onthouden 
en snel gevormd. Sinds 2001 hebben 
vijftien landen van de Europese Unie dit 
gecentraliseerd onder het nummer 112 ; in 
België wordt een oproep naar het nummer 
112 automatisch doorgeschakeld naar het 
nummer 100.
100 : medische noodhulp
101 : oproep naar de (federale) politie
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De Belgische identiteitskaarten van 1830 tot 2005

De dreiging voor terroristische aanslagen leert ons dat de 
identificatie van de personen niet enkel noodzakelijk is, 
maar ook dringend en cruciaal kan zijn voor de overleving 
van onze vrije maatschappijen.
Een betrouwbare, snelle en gemakkelijke identificatie ligt 
trouwens aan de basis van de vier functies van Binnenlandse 
Zaken : het dagelijks democratisch leven en de verkiezin-
gen ; de identificatie van de Belgen ; de identificatie van de 
buitenlanders die zich op Belgisch grondgebied bevinden of 
erheen willen gaan ; de openbare veiligheid.
Daarenboven wensen de Belgen twee zaken die tegen-
strijdig lijken : transparantie en discretie. De Staat mag ons 
kennen – of tenminste datgene wat aanslagen, misdaden, 
diefstallen en vergissingen of inbreuken allerhande kan 
voorkomen – op voorwaarde dat wij weten wat de Staat 
over ons weet.
Daarenboven, en hier zit de tegenstrijdigheid, weigeren 
wij dat onze buur wat dan ook over ons te weten komt. Wij 
willen bijvoorbeeld niet dat onze belastingontvanger ons 
aantal onbetaalde boetes kent, noch dat onze werkgever, 
slager, postbode of schoonzoon te weten komt wat onze 
ziekteverzekering, onze huisarts, de fiscus, onze notaris of 
de wijkagent over ons weet.

Hoe kan op een betrouwbare, snelle en efficiënte manier 
worden tegemoetgekomen aan al deze gewettigde eisen, 
die in de praktijk echter moeilijk te verenigen lijken ?
België kan terugkijken op een jarenlange traditie van per-
soonlijke identiteitskaarten die gebaseerd zijn op één natio-
naal register. Het nationaal rijksregister, waarin alle burgers 
staan, is raar genoeg een Belgische specialiteit. De meeste 
grote landen rondom ons kennen dat systeem niet.
Dankzij dit register kan Binnenlandse Zaken ons nu elek-
tronische identiteitskaarten bezorgen. De eerste kaarten 
werden reeds verspreid, de laatste zullen ten laatste tegen 
2009 uitgedeeld zijn. Dankzij ruim acht miljoen onschend-
bare chipkaarten zullen dan alle volwassen Belgen in een 
oogopslag geïdentificeerd kunnen worden.
Op die manier blijven wij op wereldvlak aan de top inzake 
veiligheid van de persoonlijke identificatie.
Dit is toch niet niets : het gaat hier om de grondslag van 
ons (democratisch) burgerschap. In het dagelijkse leven 
denken we er niet aan, en hebben we ze ook niet nodig. 
Maar als er dan eens iets voorvalt – probleempje, diefstal, 
fraude, inbreuk, … – zijn we toch opgelucht dat de Staat 
onze identiteit waarborgt.

De elektronische identiteitskaart of eID, electronic IDentification (Card)

Dankzij de Informatie en Communicatietechnologieën (ICT) 
is deze nieuwe identiteitskaart tot stand kunnen komen. 
Het gaat hier om een hele prestatie : de kaart blijkt een 
voorbeeld van veiligheid, soepelheid en discretie.
Samen met de kaart – die de grootte en het uitzicht heeft 
van een bankkaart – krijgt iedereen ook op papier alles wat 
zijn chip bevat. We moeten ons dus geen zorgen maken om 
wat de Staat over ons zou weten : de Staat vertelt het ons, 
en we kunnen er op elk ogenblik een afschrift van vragen of 
het oproepen op een computerscherm. Daarenboven kan 
enkel de ziekteverzekering de gegevens over onze gezond-
heid opvragen, enkel de fiscus kan de gegevens over onze 
belastingen opvragen enzovoort. Enkel wij kunnen alles, op 
elk moment, nakijken.

Onze nieuwe elektronische identiteitskaart zal ons dage-
lijks leven ook vergemakkelijken. Ze zal al onze andere 
officiële of openbare « papieren » vervangen, dankzij 
ons uniek rijksregisternummer. Ze zal ons toelaten om 
op een vertrouwelijke manier toegang te krijgen tot een 
aantal diensten, waaronder de Justitiehuizen, vanuit onze 
computerverbinding met Internet, morgen misschien in 
handtasformaat. We zullen onze belastingaangifte kunnen 
invullen (en hiervoor eveneens vertrouwelijke hulp krijgen) 
zonder ons kantoor te verlaten, dankzij diezelfde compu-
ter. Andere toepassingen worden nog bestudeerd. 

De Binnenlandse Zaken : [www.ibz.fgov.be] — De civiele bescherming : [www.civielebescherming.be] 



34
175 jaar ten dienste van iedereen

1. Democratische federale controle, artikels in de Grondwet die het federaal niveau aan-
belangen, Raad van State, taalgebruik in de administratie, verkiezingen op federaal 

ken worden door de regering benoemd, 
maar staan er los van : eenmaal benoemd 
zijn de justitiemedewerkers volledig onaf-
hankelijk, opdat de politieke wereld opdat 
nooit zou tussenkomen in een vonnis van 
personen, verenigingen of ondernemin-
gen. De federale justitie waakt bij elke 
rechtbank over deze onafhankelijkheid, en 
staat er borg voor. Indien nodig gaat ze de 
« onpartijdige » werking na – dus zonder 
vooroordelen over wie dan ook.

Concreet zorgt de Federale Overheids-
dienst Justitie voor de goede werking van 
de rechtbanken, waakt hij over de uitvoe-
ring van de straffen en beheert de gevan-
genissen in samenspraak met de andere 
federale, regionale en lokale machten.

Onze federale Justitie moet ook waken 
over de binnen- en buitenlandse veiligheid 
van het land : de Staatsveiligheid, en het 
voorkomen van misdaden en misdrijven. 
Justitie staat er ook borg voor – zie het deel 
over de elektronische identiteitskaart – 
dat de Staat iedereen vrij laat denken, 
praten en handelen naar eigen goeddun-
ken, zonder door wie dan ook te worden 

niveau.
2. Identiteitscontrole.
3. Ontvangst en controle van vreemdelin-

gen.
4. Openbare Veiligheid, « openbare orde » 

(op federaal niveau), onrust voorkomen, 
hulp aan de bevolking en crisisbeheer. 
De federale politie is voor de meesten 
onder ons het dagelijks gezicht van de 
openbare veiligheid van Binnenlandse 
Zaken. In België zijn politie en rijks-
wacht recent ééngemaakt om nutteloze 
of schadelijke spanningen, die in 1995 in 
de onderzoeken i.v.m. Julie en Melissa 
aangehaald werden, tussen beide korp-
sen te vermijden. 

II – De Justitie
In een democratisch land is de rech-

terlijke macht onafhankelijk van de twee 
andere (wetgevende en uitvoerende) 
machten. Dit werd reeds in het begin van 
dit hoofdstuk besproken.

De « derde macht », de rechterlijke 
macht, staat borg voor de justitie. De rech-
ters en personeelsleden van de rechtban-
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De schildpad of de Schone met een blinddoek ?
Bij ons staat een jonge vrouw met blinddoek, met een zwaard en een weegschaal, symbool voor de gerechtigheid.  
Met de weegschaal weegt ze de argumenten van de ene partij af tegen die van de andere partij.  Met het zwaard 
beslist ze : ze hakt de knoop door.  Ze spreekt de waarheid en spreekt recht.  Ze heeft een blinddoek om : ze 
kent vriend noch vijand : ze is onpartijdig.
De schildpad, symbool voor de traagheid en de wijsheid, had die rol ook kunnen spelen, maar werd niet 
weerhouden.
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geregistreerd of gecontroleerd. Uiteraard 
zolang die vrijheid die van een ander niet 
schendt. Ten slotte helpt Justitie de slacht-
offers van misdaden die ze bestraft heeft, 
en ook de daders van deze misdaden.

Jarenlang heeft Justitie de wetten en 
andere nationale beslissingen gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad. Alle burgers ter 
wereld kunnen op die manier de wetten en 
andere beslissingen in België volgen.

De federale  overheidsdienst Justitie is 
dus, in België en in de andere democra-
tische landen, verantwoordelijk voor de 
veiligheid, vrede, en de rechtspraak of 
overeenstemming tussen alle (groepen) 
burgers, zonder inmenging in hun privacy.

Structuur van Justitie in België
De Belgische Justitie of rechtspraak 

is erfgename van het Romeinse Recht en 
het gewoonterecht van de Germanen, en 
zet de « revolutionaire » Franse « Code 
Napoleon » voort. Ze bestaat uit twee 
luiken : burgerlijk recht en strafrecht.

Het burgerlijk recht regelt het leven 
in de maatschappij ten opzichte van perso-
nen en zaken. Bij een geschil legt de vre-
derechter volgens de wet een juridische 
oplossing op.

Het strafrecht straft de inbreuken 
tegen de wet of tegen een juridische 
beslissing. Deze inbreuken kunnen in drie 
categorieën ingedeeld worden :

De overtreding. Als een burger de 
reglementen niet naleeft, bijvoorbeeld het 
verkeersreglement (meer dan 120 km/u 
op de Belgische autosnelwegen), lawaai-
hinder veroorzaakt (luidruchtig feestje tot 
diep in de nacht), enzovoort, dan leidt de 
overtreding tot een boete… om de over-
treder te beboeten. De politierechtbank 
legt de boete op. In principe is een celstraf 
van nul tot zeven dagen mogelijk.

Het misdrijf. Deze inbreuk brengt 
anderen rechtstreekse en soms zware 
schade toe : diefstal, inbraak, bedreigin-
gen, afpersing, chantage, en allerlei soor-
ten oneerlijk gedrag op het werk, of eender 
waar en eender wanneer. Een boete lost 
het probleem niet op. Justitie moet echt 
tussenbeide komen en rechtspreken op 
het niveau van de correctionele rechtbank. 
Indien er tussen de partijen geen oplossing 
wordt gevonden, volgt een rechtszaak en 
een veroordeling. In principe is een celstraf 
van zeven dagen tot vijf jaar mogelijk.

De misdaad. Meestal gaat het om 
een heel zwaar misdrijf met een dode tot 
gevolg (doodslag), eventueel met voor-
bedachte rade (moord). In principe is een 
celstraf van meer dan vijf jaar mogelijk. 
Justitie moet in de beste omstandighe-
den plaatsvinden, vooral qua onpartijdig-
heid en onafhankelijkheid. Daarom wordt 
in dit geval recht gesproken voor het 

Onverwachte missies van de Belgische Justitie
Door de Staatsveiligheid heeft de FOD Justitie onverwachte taken. 
We geven er drie voorbeelden : 
George Bush komt op bezoek naar de Europese Instellingen, en zal 
er een boodschapper uit Teheran ontmoeten. Onze Staatsveiligheid 
zal elke aanslag moeten voorkomen.
Een agent van de CIA wil gewapend op missie komen in ons land. Hij 
moet zijn aanvraag richten tot de Staatsveiligheid.
Een Noord-Koreaanse « zakenman » wenst een bezoek te brengen 
aan onze kerncentrales, aan Techspace Aero en aan de Nationale 
Wapenfabriek. De Staatsveiligheid zal dit eerst onderzoeken.
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Assisenhof. Het Assisenhof wordt voor-
gezeten door een magistraat die omringd 
kan worden door andere juristen, maar 
specifiek is de verantwoordelijkheid van 
een jury. De leden van de jury zijn burgers 
die per loting aangewezen worden voor 
deze ene gelegenheid, net opdat niemand 
ze ervan zou kunnen verdenken een eigen 
belang te verdedigen in deze zaak.

De zogenaamde zittende magistratuur 
is onafzetbaar (om de onafhankelijkheid 
te garanderen) en spreekt recht. De zoge-
naamde staande magistratuur, het Openbaar 
Ministerie (O.M.) leidt de zaak voor in naam 
van de gemeenschap. De beschuldigde kan 
ervoor kiezen schuldig of onschuldig te 
pleiten en zo de beschuldigingen aanvaar-
den of weerleggen. Het werk van zijn advo-
caat wordt door deze keuze bepaald : het is 
bijvoorbeeld onmogelijk om verzachtende 
omstandigheden in te roepen voor iets wat 
men niet gedaan heeft.

Naar aanleiding van de processen van 
Marc Dutroux en Michel Fourniret rijst de 
vraag opnieuw : moet zoʼn proces berecht 
worden door een jury die per definitie 
onpartijdig is, maar evenzeer incompetent 
is ? Omwille van de efficiëntie, de snel-
heid en de discretie worden terroristische 
moordaanslagen enkel nog door magistra-
ten berecht.

Enkele recente cijfers
Een van de oorzaken van de vertra-

ging binnen Justitie is het aantal zaken dat 
behandeld moet worden volgens de wette-
lijke procedures. In 2004 hebben de hoven 
en rechtbanken meer dan een miljoen 

Wilt u uw naam wijzigen ?
Het is geen lichte beslissing om van naam of voornaam te verande-
ren. Beide namen duiden op de Geschiedenis die uw ouders ertoe 
geleid hebben je hun naam door te geven en een voornaam uit te 
kiezen.
En toch kunnen er drie redenen zijn om de naam te willen wijzigen : 
de duidelijkheid, de integratie, en de waardigheid. Het is noch dui-
delijk noch praktisch dat kinderen een verschillende naam hebben 
omdat ze volgens een andere wet zijn ingeschreven : de oudste 
via de Spaanse wet (Carlos García Lopez), en de jongste volgens 
de Belgische wet (Jaime Garcia). Of dat mijn oudste reeds een 
Vietnamese naam had bij zijn adoptie, we wensen allebei dat hij mijn 
naam zou dragen, net als zijn Chinese zus.
Mijn oorspronkelijke naam, Tbilassügrôdj oʼCtchororovëkhwazhuq, 
maakt me hier het leven wat ingewikkeld. Ik zou het willen vereen-
voudigen en in België leven onder de naam Bill Otcho.
Deze dienst kan uw verzoek inwilligen. Leg hen de reden uit van uw 
naamswijziging, voor wie deze van toepassing zal zijn (uw vrouw en 
kinderen ook ?) en ten gunste van welke naam. Indien deze nieuwe 
naam niemand schade berokkent – noch Julius-Caesar NAPOLEON, 
of Kuifje ROBBEDOES, noch Guy Verhofstadt zullen aanvaardt 
worden, dan kost het u waarschijnlijk slechts 49 euro (normale prijs 
voor een gerechtvaardigde naamswijziging). 

Criminalistiek en strafrechtelijk beleid niet verwarren 
Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie stelt zij-
nkennis ter beschikking van de strafrechterlijk onderzoek : wapen-
expertise, chemische, biochemische, biologische, medische, 
psychologische expertise… en houdt eigen databanken bij (vinger-
afdrukken, genetica, DNA, …) ; het leidt hiervoor zijn eigen (weten-
schappelijk en technisch) onderzoek. 
De Dienst voor Strafrechterlijk Beleid buigt zich over de delinquentie 
en de criminaliteit, over de oorzaken ervan en poogt er op lange ter-
mijn een oplossing voor te vinden binnen onze maatschappij, door 
middel van informatie, preventie, repressie, straffen, opvolging.
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De voornaamste (aangegeven) inbreuken in België in 2002
Diefstal (voornamelijk inbraken en diefstallen in wagens ; gevolgd door diefstal van wagens en fietsen) 486 239

Vandalisme  69 661

Fraude tegen het bezit (voornamelijk gijzeling en destructie)  65 001

Vrijwillige slagen en verwondingen  57 615

Verdovende middelen  40 856

Brandstichting  4 286

Verkrachting  2 438

Moord  788

zaken berecht, waarvan 115.296 werkdos-
siers en 273.866 correctionele en politie-
dossiers. Het Openbaar Ministerie heeft in 
2003 en 2004 ruim 1.300.000 correctionele 
zaken moeten afhandelen. In 2004 werden 
822 880 zaken gesloten, waarvan 74,9 % 
zonder gevolg geklasseerd werden, 2,7 % 
hebben tot dagvaardingen geleid en 2,1 % 
tot vorderingen voor de Raadkamer.

Op 1 maart 2005 waren 3.550 verdach-
ten en 4.830 veroordeelden vastgehouden 
in de gevangenissen. Op die datum waren 
er nog eens 277 veroordeelden onder 
elektronisch toezicht geplaatst. In 2004 
werden 569 minderjarigen toegelaten tot 
het Centrum van Everberg.

De evolutie van de straffen : van 
het « koord » tot de herstelling

Het strafrecht straft. Vroeger werd voor 
een lichte fout een lichamelijke straf uit-
gesproken, gaande van enkele stokslagen 
tot vele zweepslagen, of zelfs tot onom-
keerbare verminkingen : afgehakte neus, 

De traagheid van Justitie
Er wordt vaak gezegd dat Justitie traag is. Dat haar embleem geen 
vrouw met blinddoek zou moeten zijn, die symbool staat voor de onpar-
tijdigheid, maar een slak of een schildpad, beeld voor de traagheid.
En toch moeten eerst twee zaken verklaard worden voor we de kern 
van de zaak bespreken :
1  Allereerst voorkomt een trage justitie de fouten of uitspat-

tingen van snelrecht. Die rechtspraak is snel, te snel, oneerlijk 
zelfs. Hoeft het nog gezegd dat het recht in onze maatschappijen 
niet meer in handen genomen mag worden om zichzelf, zijn fami-
lie of stam te wreken. De maatschappijen waar deze vendetta 
– letterlijk : « wraak » : oog om oog, tand om tand – nog leeft, 
worden als barbaars beschouwd. In de Verenigde Staten heeft 
deze manier om zelf het recht in handen te nemen, en dus vaak 
iemand zonder enige vorm van proces om het leven te brengen, 
een naam : to lynch, lynchen. 

 Bij de cowboys en Indianen, waar de outlaws vaak de wet voor-
schreven, regeerde de wet van de sterkste : dood voor je zelf 
gedood wordt. Dit is gelukkig verleden tijd, en nu stelt Justitie 
orde op zaken. Justitie is traag in onze beschaafde maatschap-
pijen, en zal dat blijven, maar dat is net omdat we er nu van 
uitgaan dat de procedures gerespecteerd moeten worden. 

 De gerechtelijke procedures laten eerst en vooral toe om de 
feiten vast te stellen op basis van getuigenissen en bewijzen. 
Daarna kunnen ze de verantwoordelijkheden inschatten na ver-
hoor van de aanklagers, maar eveneens van de beschuldigden 
of van hun advocaten (meestal geven deze laatsten een duide-
lijkere en klaardere uitleg…). Justitie mag niet snel afgewimpeld 
worden, zoals zo vaak het geval was in de troebele periodes van 
de geschiedenis met de revolutionaire rechtbanken of volksrecht-
banken. Er werd toen verkeerdelijk gedacht dat de « formele » 
Justitie opzettelijk traag werkte om de rijken te beschermen, en 
probeerde te dralen, te lanterfanten, om de zaak te laten dood-
bloeden met allerlei nutteloze blabla.
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oor, oog, hand, voet… De wet van mozes 
raadde aan om « oog om oog en tand om 
tand » te stratten. 

Voor een zware fout werd de doodstraf 
uitgesproken : de dood door ophanging 
(koord) of door het hoofd af te hakken 
(bijl) : men vroeg « het hoofd » (Latijns 
CAPITEM in de accusatief) van de schul-
dige. Niet alleen was hij op die manier 
gestraft voor zijn misdaad, maar hij kon 
ook geen nieuwe misdaad meer plegen. 

Dit aspect van Justitie (de maatschap-
pij vrijwaren van een herhaling van een 
zwaar misdrijf) evolueerde reeds snel 
naar een meer menselijke aanpak. Het 
was toch voldoende om de schuldige op 
te sluiten zodat hij niet kon hervallen ?  
 En zo begon de vrijheidsberoving : 
gevangenisstraf of opsluiting in gesloten 
centra. Vandaag de dag zijn onze gevange-
nissen overvol en we merken dat ze voor 
kleine misdrijven niet altijd een goede 
leerschool zijn. Daarom wordt nu de test 

De Wolf & het Lam
De sterkste heeft gelijk, dat werd al vaak bewezen
En wie het niet gelooft moet deze fabel lezen. 

Een lam leste zijn dorst eens aan een bergrivier.
Een wolf met lege maag besprong het arme dier.
Nog voor het vluchten kon en zich kon gaan verschuilen.
« Wie geeft jou hier het recht mijn water te bevuilen ? »
Riep hij met schorre stem. « Deze brutaliteit
Komt jou zeer duur te staan ! » 
…
« Die schapen met hun herders en hun honden in het bos, 
Ze zitten me steeds achterna. Ja, zelfs tot in mijn hol !
Nu komt mijn wraak ! ʼt Heeft lang genoeg geduurd, de maat is vol ! »
De wolf verscheurde wreed het lam, de bruut, de onverlaat !
Toen ging hij liggen slapen, wist zich van de prins geen kwaad.

fabel van Jean de La Fontaine (1621-1695)

2 Daarnaast moet opgemerkt worden dat een zekere traagheid 
iedereen beschermt. Eens het gevaar of de dreiging voorbij is, 
of beteugeld is (bijvoorbeeld in de gevangenis opgesloten), is er 
slechts één ongemak als de uitspraak op zich laat wachten, en 
dat is de frustratie of woede van de slachtoffers en hun naas-
ten. De Tijd brengt soms gerechtelijke dwalingen aan het licht, 
waarmee rekening kan gehouden worden als de uitspraak wat 
later komt. De tongen komen los, soms komt er spijt of wroeging 
naat boven, er worden mondelinge of schriftelijke bekentenis-
sen afgelegd, nieuwe feiten komen aan het licht, … Maar hier-
voor is tijd nodig. Laten we dus de Tijd nemen voor gevoelige en 
zware rechtszaken. Om alles te kunnen onderzoeken. Om zoveel 
mogelijk te kunnen nadenken.
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De justitiehuizen
André Malraux had in Frankrijk de Cultuurhuizen bedacht. Het waren jeugdcentra die ontmoetin-
gen organiseerden rond levende culturele activiteiten en projecten. Het waren noch musea noch 
speelpleinen, het was gewoon een nieuw concept dat de cultuur op een democratische manier 
wou brengen.
Volgens dat schema ontstonden later in Frankrijk de Danshuizen, Wetenschapshuizen, 
Pershuizen… elk volgens de eigen noden. Het idee van de justitiehuizen in België is om de jus-
titie democratischer te brengen. Het is een algemene toepassing van het mooie project van de 
bescherming van de Jeugd. De bedoeling is om justitie uit te leggen voor, en in het beste geval, in 
plaats van, de rechtbanken. 
Justitie stelt de feiten en het recht vast, en spreekt sancties uit tegen de schuldige. Verder zorgt ze 
niet voor het slachtoffer. De gulle intuïtie die aan de basis ligt van de justitiehuizen verbetert dit : 
Justitie is er toch in de eerste plaats voor de slachtoffers, net als de EHBO na een ongeval altijd 
eerst naar de slachtoffers gericht is ? Nu kan elk slachtoffer van eender welk misdrijf zich richten tot 
een justitiehuis in de buurt en er gratis competente officiële steun vinden. 
Maar daar stopt het niet. Delinquenten en criminelen zijn zelf ook mensen, burgers die recht hebben 
op respect en hulp vanuit de gemeenschap. Zij vinden bij de justitiehuizen ook discrete hulp om 
opnieuw een plaats te vinden in de maatschappij. De ideale situatie – als iedereen akkoord gaat 
tenminste – is tenslotte dat de schuldige, die zijn misdrijf begrepen heeft, zijn fouten wenst te her-
stellen bij zijn slachtoffers. Het justitiehuis helpt beide partijen om een oplossing te vinden die voor 
beide partijen aanvaardbaar is. Indien geen herstel mogelijk is, kan het justitiehuis de straf van de 
veroordeelde opvolgen en hem persoonlijk bijstaan :
Eenmaal de justitiehuizen bestaan en ze justitie-assistenten in dienst hebben, is een van de 
natuurlijke taken om informatie te verstrekken aan het grote publiek inzake Justitie, inzake eventu-
ele gerechtelijke stappen, inzake ieders rechten en plichten. Om ieders probleem goed te vatten, 
of om het algemeen belang in sommige gevallen te dienen, werken er ook advocaten, sociaal 
assistenten en sociologen en psychologen. En het justitiehuis kan eveneens alle specialisten raad-
plegen die ze nodig acht om een nieuw licht te werpen op het dossier – op een discrete manier en 
nog steeds zonder het gerecht te moeten aanspreken.
Ten slotte kan het justitiehuis verschillende oplossingen aanraden voor burgerlijke problemen : 
hoederecht over de kinderen, genot van goederen, meubels, huisdieren…

Het Centrum van Everberg
Sinds 1 januari 2002 verwelkomt het gesloten centrum te Everberg, in de ruime Brusselse agglome-
ratie, de zwaarste gevallen van jongeren tussen 14 en 18 jaar oud.  Het centrum wordt op federaal 
niveau beheerd.  Hier worden permanent een twintigtal Nederlandstalige, evenveel Franstalige en 
drie of vier Duitstalige jongeren opgevangen door opvoedend personeel, in plaats van opgesloten 
tussen volwassen delinquenten of misdadigers.
Komt er ook een “Everberg voor meisjes” ?  Theoretisch gezien is het wettelijk verplicht, om dis-
criminatie te voorkomen, maar in de praktijk is er minder nood aan.  De heropvoeding van deze 
jongeren wordt door het federaal niveau gedelegeerd naar de gemeenschappen, want het gaat om 
een pre-judiciële aangelegenheid.
Mooi voorbeeld van samenwerking tussen de niveauʼs.
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gedaan met de elektronische banden. De 
veroordeelde is tergelijkertijd vrij en toch 
wordt hij bewaakt.

Anderzijds sorteert het soms meer 
effect om de schuldige te raken waar hij 
« het diepst geraakt wordt » : in zijn por-
tefeuille. Zo verscheen de boete. In tegen-
stelling tot vroeger vindt het idee dat er 
niet moet worden geleden om te boeten, 
steeds meer zijn weg in onze samenleving. 
En indien de maatschappij hierdoor geen 
gevaar loopt en de veroordeelde akkoord 
gaat, kan de straf steeds meer verschoven 
worden naar werkstraffen of vervangings- 
of reparatiewerken. De beste remedie is 
tenslotte toch dat de veroordeelde zijn 
fouten en de schade die hij heeft berok-
kend, niet alleen erkent, maar ze eveneens 
probeert te herstellen ?

Taken van de FOD Justitie
De Belgische Justitie heeft vandaag vier 

opdrachten die afhangen van de Voorzitter 
van het directiecomité van de FOD :
1. Veiligheid van de Staat.

Een voorbeeld : informatie over de verzoening
In de justitiehuizen wordt men altijd heel vriendelijk verwelkoms, en 
men vindt er bovendien brochures die uitgaan van de FOD Justitie, 
die opmerkelijk goed in elkaar zitten. Een van die tientallen brochu-
res geeft duidelijke en nuttige informatie over verzoeningen :
1. Zelf geschillen oplossen
Probeer de zaak uit te praten om zo een oplossing te vinden waar-
over beide partijen het eens zijn.
Spreek rustig ; luister naar de ander en heb begrip voor zijn stand-
punt ; laat het verleden rusten.
Als dit niet lukt, kunt u misschien een derde inschakelen (een 
gemeenschappelijke vriend of een vertrouwenspersoon…).
Biedt dit alles geen oplossing, stuur dan een aangetekende brief 
naar de tegenpartij en leg uit wat u wilt verkrijgen.
Als niet binnen redelijke termijn op uw redelijke eisen ingegaan 
wordt, kunt u een verzoening aanvragen.
2.Een verzoening
Zoals hun naam al zegt, zijn « vrederechters » het meest geschikt 
om geschillen op te lossen : zij hebben een juridische basis, vol-
doende praktijkervaring en psychologische kennis om te proberen 
de partijen met elkaar te verzoenen. (…)
3.Voor- en nadelen van een verzoening
Voordat u een klassieke procedure begint, kunt u gratis en zonder 
formaliteiten op een rechtbank beroep doen om tot een minnelijke 
schikking te komen.
Als een verzoening bereikt wordt, is een soms lang proces met veel 
kosten vermeden.
Als geen verzoening bereikt wordt, is het moeite voor niets.
Let op ! Een verzoening moet tussen de twee partijen gebeuren.
De rechter kan de besprekingen leiden en bemiddelen, maar kan 
geen oplossing afdwingen. (…)
(uit de Brochure De verzoening of minnelijke schikking, Brussel : 
FOD Justitie, « Justitie in de praktijk »)
Door Guido De Palmenaer, vrederechter te Oostende
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2. Nationaal Instituut voor Criminalistiek 
en Criminologie : is de wetenschap 
van de misdaad, criminalistisch de 
technieken om misdaden te bewijzen 
en de dader(s) en van de identificeren.

3. Dienst voor het Strafrechtelijke Beleid.
4 Drie Onafhankelijke Commissies : 

Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke 
Gewelddaden, Kansspelcommissie, 
Schadelijke Sektarische Organisaties.
En vier opdrachten die rechtstreeks 

van de Minister van justitie afhangen :
1. Rechterlijke Organisatie : Strafregister 

en Criminalistiek, Logistiek en Beheer.
2. Wetgeving – Fundamentele Rechten en 

Vrijheden : Burgerlijk en Strafrecht.
3. Uitvoering van Straffen en Maatregelen : 

Vrijheidsberovende Straffen, Andere 
Straffen Logistiek.

4. Internationale, vooral Europese coör-
dinatie.
Toen ik begin jaren ʼ70 magistraat 

geworden ben, kozen de meeste juristen 
deze loopbaan uit familiale traditie ; ande-
ren hadden een -vaak politieke- oppor-
tuniteit in het vooruitzicht ; nog anderen 
droomden van een rustig beroepsleven 
zonder zorgen. Dit pluralistisch maar niet-
temin traditioneel gerechtelijk apparaat 
bestond uit talloze sterke persoonlijkhe-
den die zich soms maar al te goed bewust 
waren van hun functies, en die rechtscha-
penheid, integriteit en billijkheid dan ook 
hoog in het vaandel droegen ; maar ook 
jammer genoeg uit een paar exemplaren 
die lui of incompetent, of, erger nog, een 
combinatie van beide waren.

Tijdens een korte ervaring bij de balie 
kwam ik in contact met de wereld van 
het gerecht en voelde ik mij onmiddellijk 
aangetrokken tot het Openbaar Ministerie, 
wat weinig collegaʼs konden verstaan. De 
substituut is nochtans nauw verwant met 
de advocaat : beiden verdedigen een stel-
ling, ook al staat hij uiteraard nog dichter 
bij de rechter, aangezien beiden streven 
naar een complete objectiviteit en hun 
missie vervullen met een totaal onafhan-
kelijke ingesteldheid.

Na twaalf jaar als substituut en later 
eerste substituut, en daarna dertien jaar als 
substituut van de procureur-generaal en 
advocaat-generaal bij het hof van beroep, 
heb ik acht jaar geleden beslist om de staande 
magistratuur in het Openbaar Ministerie te 
verlaten voor een zetel van raadsman bij 
het Hof van Cassatie. Het was, om twee 
redenen, een dubbele gewaagde sprong : 
van de staande magistratuur naar de zit-
tende magistratuur en van de rechtspraak 
naar de pure wettelijke rechtspraak. Ik ver-
liet de rol van aanklager en leerde die van 
scheidsrechter kennen. Mijn taak bestond 
er echter niet in de rechtsregel toe te passen 
op het geschil en te verzoenen, te herstellen 
of te straffen, maar wel om een oordeel te 
vellen, niet over mensen of conflicten, maar 
over de uitspraak van de rechters van hoger 
beroep. Ik moest bepalen of hun uitspraak 
« de substantiële of voorgeschreven forma-
liteiten respecteert op straffe van nietigver-
klaring » en vooral nagaan of ze « conform 
aan de wet » was. De cassatiemagistraat 
leeft teruggetrokken als een monnik, in een 
gewoon bureau in het indrukwekkende jus-
titiepaleis van Brussel ; hij voert zijn werk 
uit in alle discretie, aangezien de gerechts-

Getuigenis van een gelukkige federale jurist, Frédéric Close
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zalen van het Hof verlaten zijn en de uit-
spraken van hetzelfde Hof enkel gekend 
zijn door de betrokken partijen en de lezers 
van juridische tijdschriften.

Justitie verandert omdat de 
samenleving verandert

Deze narcistische herinneringen aan 
mijn loopbaan zouden volledig oninteres-
sant zijn als ze, samen met vele andere, geen 
voorbeeld waren van de weg die de gerech-
telijke wereld in iets meer dan een generatie 
heeft afgelegd. De maatschappij is dan ook 
veranderd, de criminaliteit heeft een meta-
morfose ondergaan, de complexiteit van het 
recht is tot het uiterste gedreven, de alge-
mene perceptie van het gerechtelijk appa-
raat is volledig gewijzigd en de stap naar 
de magistratuur lijkt meer en meer rationeel 
bepaald. Het enige wat gebleven is – het is 
dan ook het belangrijkste – zijn het ideaal 
en de veeleisende deontologie van een zeld-
zaam beroep (uiteindelijk telt België slechts 
zoʼn 2 200 staande en zittende magistraten 
voor een bevolking van 10 miljoen inwo-
ners), dat, waarschijnlijk hierdoor, te vaak 
miskend of onbekend is.

Niemand zal ontkennen dat onze 
Belgische samenleving de laatste dertig 
jaar veranderingen heeft doorgemaakt. 
De vervrouwelijking van de magistratuur 
illustreert dit fenomeen duidelijk.

Een meer ingrijpende verandering 
in ons land is de ware ommekeer in de 
hiërarchie van de waarden. De wetgever 
heeft bijgevolg op alle niveaus de regels 
uit ons dagelijks leven moeten aanpassen : 
wijziging van het gezin, economische 
crisis, ecologische noodsignalen, sociale 
bescherming en ga zo maar door.

Wij constateren met ongerustheid de 
toename van een steeds gewelddadigere 
en agressievere criminaliteit, die ook 
steeds internationaler en beter gestructu-
reerd blijkt. 

De tijd is voorbij waarin overspel 
bestraft werd, een gewone exhibitionist 
een aanhoudingsbevel kreeg en iemand 
met vijf gram hash op zak vervolgd werd. 
Nu krijgen we te maken met misdaden 
tegen de mensheid, oorlogsaanvallen op 
geldtransporteurs, internationale pedofi-
lienetwerken, quasi-industriële drugsfabri-
kanten en de internationale handel ervan 
per volledige container, met witteboorden-
criminaliteit en het witwassen van geld, en 
daarenboven ook de zo belangrijke repres-
sie van de irritante stadscriminaliteit.

De rechtsregel heeft zich in het onein-
dige vermenigvuldigd en is zo goed als 
onverstaanbaar geworden door de com-
plexiteit ervan. Om goed te doen, en soms 
ook om zijn kiezer op een demagogische 
manier plezier te doen, heeft de wetgever 
veel te vaak pleisters op een houten been 
geplakt, en vergat hierbij dat haast en 
spoed zelden goed is. En zo zijn de recht-
stakken zich gaan verdelen in zijtakjes en 
deze in twijgjes en hebben de advocaten, 
de magistraten, de bedrijfsjuristen, de con-
sultants zich moeten specialiseren tot in 
het oneidige.

In deze verwarde wereld, waarin het 
net is alsof een soort kanker nieuwe con-
flicthaarden uitzaait (kijk maar naar de 
informaticacriminaliteit, twintig jaar gele-
den nog ondenkbaar), is de houding van de 
burger ten opzichte van het rechtssysteem 
grondig veranderd. Vroeger tastte het con-
flict voornamelijk het gezin aan, de buurt, 
het persoonlijk eigendom, de moraal (nu 
eens de natuurlijke en dan weer de joods-
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christelijke), kortom, het raakte algemeen 
aanvaarde waarden ; en net zoals die 
normen verdiende de rechter die ze toe-
paste ook aanzien en respect. Vandaag ligt 
dit anders : nu er steeds meer gelegenheden 
zijn om een zaak voor de rechter te bren-
gen, en nu het rechtssysteem het door deze 
overvloed moeilijk heeft om in een rede-
lijke tijdspanne aan de vraag te voldoen, 
is de burger ontevreden. Zijn ontevreden-
heid is des te begrijpelijker aangezien elk 
proces een winnaar (die echter niet nood-
zakelijk bereikt wat hij wenst) maar ook 
een verliezer bevat, die vaak verbitterd uit 
een lang, duur en pijnlijk proces komt.

Traagheid, crisissen en 
hervorming van de justitie

Justitie treedt per definitie altijd op een 
bepaald tijdstip op, namelijk wanneer het 
te laat is : als het conflict uitbarst, als de 
verzoening quasi niet meer mogelijk is, 
als de inbreuk gepleegd is. Slechts in uit-
zonderlijke gevallen kan ze het kwaad, dat 
ze eigenlijk moet trachten te herstellen of 
te bestraffen, voorkomen. De mensen die 
voor de rechtbank staan zijn verslagen of 
toch minstens verscheurd en gekwetst. De 
rechtbanken en justitiepaleizen zijn een 
soort ziekenhuis voor onze vrijheden, voor 
de aantasting van onze eer en onze porte-
feuille. Hoe zouden ze dan ook enthousi-
asme en optimisme kunnen oproepen ?

Daarenboven heeft ons land recent een 
ontzettend pijnlijke gerechtelijke aardbe-
ving gekend waar het zich met heel veel 
moeite tracht overheen te zetten. Vrouwe 
Justitia, voor wie niemand zich tot dan inte-
resseerde, met uitzondering van de onge-
lukkige burger die een beroep moest doen 
op haar, en samen met haar het hele gerech-

telijk apparaat, kwam onder vuur te staan in 
de media : het toppunt van de gruwel was 
bereikt, de verontwaardiging was algemeen. 
De angst van elkeen, het collectief onbegrip, 
de quasi-broederlijke solidariteitsuitingen, 
de filantropische en gulle opwellingen leid-
den tot een witte mars die niemand zal verge-
ten. Het catharsiseffect was niet voldoende ; 
er kwam een parlementair onderzoek dat 
geleid werd zonder al te veel respect voor 
de rechten van de verdediging van de zon-
debokken, maar er kwam ook een stortvloed 
aan nieuwe wetten uit voort, die waarschijn-
lijk zeer goed bedoeld waren, maar vrij snel 
zodanig gebrekkig bleken dat ze herzien en 
verbeterd moesten worden.

Na verloop van tijd blijft de herinne-
ring levendig, maar de rede neemt beetje 
bij beetje de bovenhand op het gevoel ; 
in deze serene sfeer ontdekken we een 
gerechtelijke wereld die vast en zeker 
getekend werd door de storm, maar nu 
eindelijk ook beter gewapend is om de 
uitdagingen van vandaag en hopelijk ook 
die van morgen aan te kunnen.

De benoeming van magistraten gebeurt 
nu op basis van een objectiever onderzoek 
naar de verdiensten van de kandidaat, maar 
is ze daarom ook geloofwaardiger ? Staat de 
duur van de mandaten, nu beperkt tot zeven 
jaar, garant voor een meer dynamische 
korpschef van het gerechtelijk arrondis-
sement, parket of auditoraat ? Betekent de 
vlakke loopbaan, die erop neerkomt dat alle 
bezoldigingen naar een laag niveau worden 
teruggebracht, een stimulans, of bevor-
dert ze de luiheid en lusteloosheid ? Deze 
vragen moeten gesteld worden, maar het is 
nog te vroeg om erop te willen antwoorden. 
De evaluatie komt mettertijd zeker en vast.
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Een dienstig beroep,  
een boeiende roeping

Nu nog meer dan vroeger kan een licen-
tiaat in Belgisch recht, mits een bewijs 
van goed zedelijk gedrag, kiezen voor de 
magistratuur indien hij voldoet aan de aan-
wervingsvereisten. Dit is een wezenlijke 
vooruitgang, als men bedenkt dat de beste 
en meest gemotiveerde kandidaat vroeger 
de duimen moest leggen voor een andere, 
die minder begaafd en minder ijverig was, 
maar die goed stond bij de minister. Wie 
nu of vroeger magistraat wilde worden was 
niet gedreven door het loon ; de bedragen 
die in de codus vermeld staan bewijzen het 
en verklaren waarom de partner van een 
magistraat vaak een winstgevend beroep 
moet uitoefenen. Het belangrijkste is dat de 
magistraat een vakman is die zich met hart 
en ziel aan zijn beroep wijdt. De burger weet 
vaak niet dat magistraten van het Openbaar 
Ministerie en onderzoeksrechters, net als 
artsen en brandweerlui, geregeld dag en 
nacht dienst hebben ; hij kan ook niet weten 
dat de magistraat zich na de openbare zit-
ting zowel tijdens de week als tijdens het 

week-end uren in zijn bureau of in de bibli-
otheek opsluit om dossiers door te nemen, 
besluiten te bestuderen, wetboeken te raad-
plegen, rekwisitoren, vonnissen, arresten op 
te stellen.

Zeg nooit aan een rechter of raadsman 
dat hij ambtenaar is : hij zal u, met reden, 
tegenwerpen dat hij deel uitmaakt van 
een van de drie machten van de Staat en 
volledig onafhankelijk is van de minis-
ter van Justitie. Voor de magistraten van 
het Openbaar Ministerie, hoewel ze nog 
geen gelijk statuut van onafzetbaarheid en 
levenslange benoeming krijgen, bepaalt de 
Grondwet sinds 1998 dat ze onafhankelijk 
zijn in de uitvoering van individuele onder-
zoeken en vervolgingen. Deze « aparte » 
magistratuur verschilt dus ook van de 
ambtenaar, behalve voor haar toezicht op 
de uitvoering van de straffen, waarvoor ze 
dichter aanleunt bij de uitvoerende macht.

Het is dit onafhankelijke statuut, 
zowel op sociaal, financieel, politiek en 
filosofisch vlak, dat de uitspraak van een 
gerechtelijk magistraat onderscheidt van 
eender welke andere beslissing, zij het op 
administratief, disciplinair of directorieel 

Justitie : [www.just.fgov.be] — De veiligheid van de staat  : [www.veiligheidvandestaat.be] — De NICC : [www.nicc.fgov.be]
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vlak. Zonder deze onafhankelijkheid kan er dan ook geen sprake zijn van onpartijdigheid, 
laat staan van objectieve rechtspraak. De rechter staat niet aan de kant van één van beide 

Duitsers ons dan toch aan. Ze dachten dat 
België zich na enkele dagen zonder slag 
of stoot zou overgeven. De Belgen voel-
den deze aanval aan als een dolksteek in 
de rug vanwege een groot buurland dat 
traditioneel als vriend en beschermer 
gezien werd. De Belgische defensie was 
voorbeeldig en vaak zelfs heldhaftig. Ze 
wordt nog steeds gesymboliseerd door 
koning Albert I « de koning-ridder », die 
zowel op de Belgen als op onze geallieer-
den een enorme indruk maakte.

De Belgen gaven zich slechts schoorvoe-
tend gewonnen, ondanks de enorme man-
kracht van het Duitse leger. En we behouden 
zelfs gedurende de hele oorlog een stukje 
land « bachten de kupe ». Anderzijds maakte 
de weerstand in het bezette binnenland het 
de Duitsers zeker niet gemakkelijk.

Van 1918 tot 1940 vestigde Walthère 
Dewé de aandacht van zowel het Belgisch 
leger als van de geallieerde inlichtingen-
diensten uit 14-18 erop dat de Duitse 
bedreiging niet gedaan was, zeker niet 
toen de naziʼs onder Hitler aan de macht 
kwamen in 1933. Koning Leopold III 
legde het land de neutraliteit op. Hij 
hoopte zo een nieuwe oorlog te vermijden 
en een goed compromis te vinden binnen 
Europa. 

Maar Hitler wou oorlog en, net als in 
1914 en ondanks onze neutraliteit, achtte 
hij het nodig om het Belgisch front even-
eens aan te vallen. Deze keer kon ons 
land, door de terreur van de bommen en 
pantsers, het slechts achttien dagen vol-

partijen ; hij heeft geen vooroordelen ; hij 
berecht enkel de zaak die hem voorgelegd 
wordt ; hij luistert waardig naar iedereen, 
ook al lijken sommige uitingen ongepast ; 
hij ontvangt elke rechthebbende en respec-
teert diens recht om vragen te stellen, zich 
te verdedigen of bezwaren aan te voeren. 
Dat maakt de moeilijkheid maar ook de 
grootsheid van de missie als magistraat 
uit ; hij is er zich terdege van bewust, hij 
wil aantonen dat hij de hoop op rechtvaar-
digheid die de hele natie hem heeft toever-
trouwd, waard is, hij mag er terecht fier 
over zijn en wanneer hij zijn taak tot een 
goed einde gebracht heeft, kan hij er soms 
zelfs gelukkig over zijn.

Op de nationale feestdag van 2005, 
Frédéric Close,  

Raadsman bij het Hof van Cassatie

III – Defensie
Het ontstaan van België is bloede-

rig verlopen : enkele dagen na de -zonet 
besproken- oproer van de Revolutie en de 
eerste schermutselingen in Brussel, viel 
het Nederlandse leger België binnen en 
moesten we oorlogvoeren.

Albert I, de koning-ridder,  
en het dappere België

In de daaropvolgende jaren werd het 
Belgisch leger opgericht om een aanval 
van Nederland, Frankrijk of Duitsland 
te ontmoedigen. Dankzij onze gewa-
pende « neutraliteit » kon ons land in 
1870 buiten de oorlog tussen Frankrijk 
en Duitsland blijven. In 1914 vielen de 
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De kracht van het leger ten dienste van ons land en van de wereldvrede
Steeds meer in het begin van deze 21ste eeuw, staat het Belgische leger als pijler van de NAVO, overal ter wereld 
in voor missies om te vrede en de orde te handhaven.  Ze steunt NGO’s die getroffen volkeren helpen en biedt 
zelf ook hulp waar nodig.
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houden. De Frans-Engelse hulptroepen 
plooiden zich terug want ze vonden de 
verdediging van ons landje zinloos. 

Walthère Dewé riep zijn vroegere 
netwerken echter onmiddellijk terug 
bij elkaar. Onder de naam Clarence 
konden de geheime inlichtingendiensten 
en de Belgische weerstand de Duitsers 
opnieuw het leven zuur maken, terwijl 
de Britse en Amerikaanse geallieerden 
goed ingelicht waren en wisten waar 
en wanneer de vijand moest aangeval-
len worden in België, en later zelfs in 
Duitsland.

In 1944-1945 nam een Belgische bri-
gade deel aan de bevrijding van Duitsland 
van het nationaal-socialistische juk. Maar 
kort na de oorlog verscheen er alweer 
een nieuwe dreiging aan de horizon : de 
Sovjetunie wou haar regime, het com-
munisme, nu met geweld opleggen. In 
1949 ondertekenden de geallieerden van 
het Westelijk front het Noord-Atlantisch 
Verdrag (NAVO) om samen weerstand 
te bieden aan deze nieuwe bedreiging.

175 jaar, en de toekomst ligt open
Oorlogsministerie, Ministerie van 

Nationale Defensie, Ministerie van 
Defensie… In 175 jaar bestaan heeft 
het Belgisch leger vaak een naamsver-
andering ondergaan. Op zich werpt dit 
een onthullend licht over de evolutie van 
zijn missies en van de geostrategische 
en politieke omstandigheden waarin het 
gefunctioneerd heeft.

Maar het is waarschijnlijk gedu-
rende de laatste zes jaar dat de Belgische 
Defensie de grootste verandering heeft 
ondergaan. Nu ze de oude modellen uit 
de Koude Oorlog volledig van zich heeft 
afgeschud, kan Defensie de verande-
ring doorvoeren volgens het Strategisch 
Moderniseringsplan 2000-2015, dat de 
structuur en werking van Defensie vol-
ledig herziet en vereenvoudigt. 

Het Belgisch Leger wordt moderner, 
zowel op vlak van het materiaal als van 
het dynamisch personeelsbeleid. De laat-
ste jaren heeft het heel wat nieuw mate-
rieel aangekocht dat beter aangepast is 
aan zijn missies. Het heeft ook innova-
ties doorgevoerd ten voordele van het 
welzijn van het personeel. Wat dertig of 
veertig jaar geleden nog ondenkbaar was, 
wordt nu doorgevoerd : diversiteit binnen 
het leger. Er werden kinderverblijven 
geopend in de eenheden, eco-mobiliteit 
wordt aangemoedigd, de vrouwelijke 
aanwezigheid blijft stijgen, Europese 
niet-Belgen maken hun opwachting in 
het leger naast topsporters.

Defensie ondergaat  
een metamorfose 

De modernisering die nu vijf jaar gele-
den in gang gezet werd, begint zijn vruch-
ten af te werpen. De aankoop van nieuw 
rollend materieel, beter aangepast aan de 
missies van Defensie, is nu aan de gang. 
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Dit nieuw materieel zal overal ter wereld 
de snelle en veilige ontplooiing van onze 
troepen vergemakkelijken.

Doordat we deel uitmaken van de 
Europese Unie en de NAVO moeten we 
overal ter wereld kunnen uitrukken, te 
land, ter zee of in de lucht. België staat 
inderdaad overal paraat met mannen 
en vrouwen die gemotiveerd werken. 
De missies worden steeds diverser en 
het Defensiepersoneel is een voorbeeld 
van wilskracht. In Afghanistan bijvoor-
beeld zijn de Belgen een toonbeeld van 
professionalisme. Ze geven er blijk van 
reële erkende professionele competen-

ties, ondanks de extreme veiligheids- en 
levensomstandigheden. De vredespogin-
gen in de Balkan ondersteunen blijft één 
van onze voornaamste operationele doel-
stellingen. Daarenboven heeft de opera-
tie van heropbouw in Zuidoost-Azië, na 
de tsunami, blijk gegeven van de fantas-
tische beschikbaarheid en van het talent 
van onze militairen. De Belgische bevol-
king kan ten slotte ook steeds op Defensie 
rekenen, ze staan tot uw dienst.

Defensie : internationaler  
en meer humanitair  

ten dienste van de Vrede

De nieuwe functies van het Belgisch Leger
« Sinds 2000, is er elk jaar plaats voor 1105 à 1550 vrijwilligers. Elk jaar wordt 90 à 100 % van die plaatsen bezet. De 
vacatures voor onder-officier variëren van 350 tot 653 plaatsen, die gemiddeld voor 90% worden ingevuld. Bij de officie-
ren zijn er jaarlijks tussen 386 en 545 vrije plaatsen, met een bezettingsgraad van 70 à 80 %. »
« De laatste jaren zijn de inschrijvingen opgelopen van zoʼn 3500 kandidaten op jaarbasis naar zoʼn 5000. Momenteel 
nemen jaarlijks ruim 15 000 personen contact op met Defensie, onder andere via de provinciale informatiecen-
tra (Kolonel Stafbrevethouder Alain Bodson, verantwoordelijk voor de voorbereiding tot rekrutering binnen de divisie 
Beleidsvoorbereiding van de Algemene Directie Human Resources). »
« Een team van Belgische ontmijners al jaren bezig met het opsporen en vernietigen van de mijnen die tijdens de 
Indochinese oorlogen in Cambodja gelegd zijn. Het is een erg risicovol werk, dat enkel aan specialisten (vaak helden !) 
kan worden toevertrouwd. »
« Het Belgisch Leger is de laatste maanden ook tussenbeide gekomen in Darfoer en Ceylan, naast of in samenwerking 
met verschillende NGOʼs (niet-goevernementele organisaties) die hulp bieden aan volkeren in nood. »
In Darfoer, aan de grens tussen Tsjaad en Soedan, moet het leger hulp bieden aan de bevolking die door terreur en geweld 
van huis weggejaagd is, om zich te verdedigen tegen gewapende bendes en om te overleven in de woestijn. In Sri Lanka, 
ten zuiden van Indië, zijn de Belgische soldaten eerst toegesneld om hulp te bieden aan de families na de tsunami van 
Kerstmis 2004, andere soldaten zijn nog steeds ter plaatse om de schade te helpen herstellen, vooral de vissersboten.
Het leger is onmiddellijk tussenbeide gekomen om de slachtoffers van de ramp van Gellingen te hulp te schieten. Het 
leger staat, ook voor deze missies, steeds paraat.
Dankzij het uitstekende materieel en het hoge opleidingsniveau vervult onze zeemacht ook permanente opdrachten 
zoals de redding in zee dankzij onze bekende Seaking helikopters, en het visserij-toezicht, dit is de bewaking (en de 
bescherming) van de vissers, opdat ze de zee niet zouden leegvissen, bijvoorbeeld door het gebruik van verboden vis-
netten, en opdat ze niet zouden vervuilen ; ze zijn trouwens gewapend om te strijden tegen de vervuiling van de zee.
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De wereld kent vandaag de dag geen 
grenzen voor onze militairen. Defensie 
is overal te vinden : zowel bij enorme 
operaties als Isaf in Afghanistan of 
Kfor in Kosovo, als in een humanitaire 
missie in Sri Lanka. In de omgeving 
van Galle, heeft ons leger drie maanden 
lang concrete materiële steun geboden 
en opnieuw hoop gegeven aan de volke-
ren die in december door de vreselijke 
tsunami getroffen waren.

In Afghanistan zorgen de Belgen nog 
steeds voor de veiligheid van de inter-
nationale luchthaven van Kaboel, van 
levensbelang voor het hele land. Er staan 
F-16 vliegtuigen paraat in het kader van 
de verkiezingen.

In de Balkan staan vier A-109 heli-
kopters in Tuzla in Bosnië sinds decem-
ber 2004 geplaatst voor de Althea-missie 
die onder Europees bevel gevoerd wordt. 
In juli werden eveneens dronen (UAV 
B-Hunter) ter beschikking gesteld voor 
vier maanden.

In de democratische republiek Congo 
wordt het programma van militair part-
nerschap voortgezet.

De militaire verkenners blijven via 
de European Monitoring Mission in de 
Balkan actief en in de missies van de 
VN (Pakistan, Indië, Kosovo, Libanon, 
Syrië, Israël en de democratische repu-
bliek Congo).

Defensie :  [www.mil.be] 

Defensiepersoneel neemt eveneens 
deel aan ontmijningsacties, voornamelijk 
in Laos en Cambodja, en aan een anti-
drugsstrijd in de Caraïben. 

Defensie werkt ook samen met andere 
legers voor opleiding en bevelvoering. 
Onze piloten volgen hun professionele 
opleiding in Frankrijk. Onze marine 
werkt reeds enkele jaren samen met de 
Nederlandse marine in Den Helder in 
Nederland.

Tien jaar geleden werd ze door de 
jongeren nog genegeerd, maar nu staat 
Defensie weer hoog aangeschreven bij de 
jongeren. De laatste rekruteringscijfers 
wijzen duidelijk op een nieuwe interesse 
voor het beroep van militair. In 1830 moest 
de allereerste Minister van Oorlogszaken, 



51
De soevereiniteit

baron A. Jolly, vooral toezien op de verdediging van het Belgisch grondgebied en de 

vement ébranlait lʼensemble. Et que la 
nouvelle visibilité ne montrait quʼun Etat 
gangrené par le mensonge, la corruption 
et lʼincompétence. La dictature du prolé-
tariat — le gouvernement des travailleurs 
au profit du peuple entier — nʼavait abouti 
quʼà la tyrannie dʼun parti. L̓ imposture 

Brusquement, tout le monde au-dedans 
et au-dehors de lʼEmpire soviétique le 
vit nu, impotent et vermoulu. Michel 
Gorbatchev voulut y appliquer la peres-
troïka, la « restructuration » et la glasnost, 
la « transparence ». Chacun sʼaperçut 
en quelques mois que le moindre mou-

 België : kiem en embryo van de Europese Unie
Na de tweede wereldoorlog, in 1951, beginnen de industriële machten in Europa hun krachten te bundelen.  Ze willen in 
de toekomst elke oorlog onmogelijk maken door een embryo van een gemeenschappelijke markt te vormen voor kolen 
en staal, zonder douanerechten.  De E.G.K.S. (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) vormt het begin van de 
Europese Unie, met België op kop.  Drie jaar later, in 1954, trachten de Europeanen een militaire unie te vormen in de 
E.D.G. (Europese Defensiegemeenschap).  Het scheelde geen haar of de E.D.G. had het licht gezien, maar Frankrijk, met 
de gaullisten en communisten op kop, deed het project mislukken.  Maar we zien verder, dat Europa op economisch, en 
later op institutioneel en sociaal vlak herleeft.  Zo ook vandaag : het Franse en het Nederlandse nee tegen de Europese 
grondwet lijken het project de grond in te boren, maar het zal wellicht later in een andere gedaante terugkomen.
De Benelux vormt de kern van de E.E.G., die in 1957 het licht zag met het Verdrag van Rome.  De Europese Economische 
Gemeenschap verenigt in één enkele markt alle goederen en diensten van België-Luxemburg, Nederland, Frankrijk en 
Duitsland (vijanden sinds 1870 maar verzoend sinds 1963 dankzij generaal de Gaulle en kanselier Adenauer) en Italië.  
Sindsdien heeft de Europese Unie heel wat landen aangetrokken.  We zijn nu met 25 lidstaten.  Zwitserland twijfelt nog, 
maar er zijn heel wat andere kandidaat-lidstaten.  De B.L.E.U. en de Benelux hebben meertalige, multiconfessionele, fede-
rale … modellen voorgesteld, zonder diepgaande gelijkenissen te vertonen met de patriottische eenmakingen van Italië en 
Duitsland in de 19de eeuw.  Italia fara da sé, « Italië zal zichzelf maken » klonk het in Italië tijdens de Risorgimento tussen 
1848 en 1870 : de vaderlandsliefde en de gemeenschappelijke taal maakten de unie overduidelijk, natuurlijk en gemak-
kelijk.  Idem in Duitsland op ongeveer hetzelfde moment – en tijdens de oorlog van Frankrijk tegen Pruisen in 1870 werd 
eveneens het Tweede Duitse Rijk gevormd.  Het was ook vanzelfsprekend gebaseerd op de taal- en cultuureenheid van 
Duitsland.  Deze eenheid zal later, van 1933 tot 1945 tot een monsterlijk nationalisme opgehitst worden door een slogan Ein 
Volk, ein Reich, ein Führer : « Eén Volk, één Rijk, één Leider (Adolf Hitler) ».  Deze natuurlijk gevormde eenheid werd gek 
en wou Europa éénmaken onder een Duitse leiding.  Maar na enkele verpletterende en uitmuntende overwinningen aan het 
begin van haar veroveringstocht (1939-1941), kwam ze al snel klem te zitten door de Britse vastberadenheid, liep ze vast in 
de USSR en eindigde ze ten slotte platgesmeten door Amerikaanse, Britse en Russische bommen (1944-1945).
De NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, was in 1949 opgericht om de defensie van de Westerse democra-
tieën te coördineren tegenover de Sovjetunie en haar « satellietstaten » (die met geweld veroverd en bezet waren).  De 
« burgerlijke » democratieën spanden samen om tegenstand te bieden aan de « volksdemocratieën ».
Reeds vanaf 1946 werden de overwinnaars van nazi-Duitsland, van het fascisme in Italië en van de keizerlijke militairen in 
Japan gegroepeerd in de VN of Verenigde Naties (tegen de dictaturen) : alle landen ter wereld worden opgeroepen om deel 
te nemen aan dit ontwerp van een « wereldparlement ».  De VN erven de taken van de Volkenbond, die de machtsgreep 
van de naziʼs, fascisten en het Japans militarisme niet had kunnen vermijden.  De nieuwe organisatie heeft een werelldwijde 
roeping en tracht zo een embryo van een wereldregering te ontwikkelen.  De instellingen van de VN roepen de machten in 
de democratische Staten op : Blauwhelmen (Defensie, leger), Internationaal Gerechtshof (Justitie), coordinatie- of promo-
tiecentra voor de economie, voor de handel, bescherming op het werk, hulp aan slachtoffers en behoeftigen …
Ons land staat dus niet alleen tegenover de rest van de wereld.  Rondom ons hebben we een web geweven dat ons 
beschermt, ons verstevigt en het algemeen welzijn ten goede komt.
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éclata au grand jour. Le parti fut interdit 
et lʼUnion soviétique disparut tandis que 
renaissait la Russie.

 Na een lang afschrikkingsevenwicht 
– de Amerikaanse, Russische, Britse en 
Franse kernraketten kunnen de aarde 
meerdere malen vernietigen – wint de 
NAVO uiteindelijk de koude oorlog. Deze 
oorlog leidde wel tot ontelbare gevechten 
in heel wat landen in naam van het com-
munisme of van de vrijheid, maar ze bleef 
altijd « koud » : ze ontvlamde nooit in 
een derde wereldoorlog, die hoogstwaar-
schijnlijk met kernwapens gestreden zou 
worden en misschien het einde van de 
wereld zou betekenen.

 Met het eengemaakte Duitsland 
stond de NAVO in 1990 aan de grens met 
Polen. Et ce fut la débâcle du Pacte de 
Varsovie, cette fiction imaginée par lʼUrss 
pour tenir ses satellites sous sa coupe en 

riposte à la création de lʼOTAN. In 1999 
ondertekent Polen samen met Tsjechië en 
Hongarije het Noord-Atlantisch Verdrag. 
In 2004 volgen de drie Baltische staten 
die van de Sovjetunie bevrijd zijn : 
Lithouwen, Letland en Estland ; ook de 
laatste Europese landen die door de USSR 
geannexeerd waren treden toe : Roemenië 
en Bulgarije ; en uiteindelijk ook nog 
Slovenië, een republiek van het vroegere 
Joegoslavië.

 Op papier maken Ierland, 
Zwitserland, Oostenrijk, Zweden en 
Finland geen deel uit van de NAVO, maar 
dankzij hun voorbeeldige democratieën, 
hun nauwe verbondenheid bij de opbouw 
van Europa, bij de Europese Unie en bij de 
Organisation pour la Sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE) zijn ze bijna de 
facto lid.

Reeds in 1922, na de Eerste wereld-
oorlog en lang voor de nazi-dreiging, 
sloten België en Luxemburg een econo-
misch verdrag : de B.L.E.U., de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie. Het 
was zoʼn daverend succes dat er nu nog 
nauwelijks over gesproken wordt.

 Sinds 1944, onmiddellijk na de 
bevrijding en nog voor het einde van de 
oorlog, vormen België, Nederland en 
Luxemburg samen de Benelux. Idem : een 
groot succes.

De diplomatie van Pierre 
Harmel en de ineenstorting van 

het communisme
De resolutie en de diplomatie van de 

NAVO – die op de Harmel-doctrine geba-
seerd waren, genoemd naar Pierre Harmel, 
jaren minister van Buitenlandse Zaken en 

De Europese 
constructie

–  1922 Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie

– 1944 Benelux : België,
 Nederland, Luxemburg
– 1957 Europese Economische 

Gemeenschap : + Frankrijk, 
Duitsland, Italië

– 1973 + Verenigd Koninkrijk, 
Ierland, Denemarken

– 1981 het Europa van de Tien : 
+ Griekenland

– 1986 het Europa van de 
Twaalf : + Spanje, Portugal

– 1995 het Europa van de 
Vijftien : + Oostenrijk, Zweden, 
Finland

– 2004 het Europa van de 
Vijfentwintig : + Estland, 
Letland, Litouwen, Polen, 
Tsjechië, Slovakije, Hongarije, 
Slovenië, Malta, Cyprus
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later Eerste Minister van België – konden 
de USSR intomen en tegelijkertijd een 
wereldconflict vermijden : na het afschrik-
kingsevenwicht kwam de ontspanning… 
gevolgd door de val van de Sovjetunie en 
haar imperium, die satellietstaten genoemd 
worden.  Zonder bloedvergieten had het 
democratische Westen de Koude Oorlog 
gewonnen.  En dat is grotendeels dankzij 
een Belg.

De Harmel-doctrine uit 1967 kan in 
vier punten samengevat worden : altijd 
sterker staan dan het Warschaupact ; altijd 
onderhandelen of zelfs samenwerken met 
de USSR ; de Sovjetunie zal uiteindelijk 
wel ineenstorten ; en op dat moment kan 
Europa – heel Europa, inclusief Rusland – 
eengemaakt worden, en zo de wereldvrede 
waarborgen.

En zo is het precies verlopen. De over-
winning van de Koude Oorlog is noch aan 
België, noch aan de Benelux, noch aan 
Europa alleen te danken. En toch mogen we 
ons afvragen of het Belgische voorbeeld, 
als kern en modelstaat van Europa, als 
rechtstreekse, loyale en toegewijde partner 
van de NAVO, ondanks de antikoloniale 
en anti-imperialistische bedoelingen van 
de Verenigde Staten, en als thuisland van 
heel wat grote dienaars en inspirerende 
figuren voor de Europese eenmaking 
– denken we bijvoorbeeld aan Paul-Henri 
Spaak, Jean Rey, Pierre Harmel, … – niet 
één van de doorslaggevende elementen 
was voor de overwinning. De NAVO heeft 
de Koude Oorlog gewonnen en zodoende 
een warme oorlog, een intens conflict, een 
derde (en misschien fatale) wereldoorlog 
kunnen afwenden.

De hedendaagse  
Belgische diplomatie

Militaire voorbereiding is niet vol-
doende tegen het terrorisme. Het kan van 
alle kanten komen. De terroristen van 
Londen in juli 2005 waren Britse burgers 
die van de Welfare State, de Britse sociale 
zekerheid, en van het hoge opleidings- en 
informatieniveau hadden genoten.

De nationale defensie tegen de eigen 
burgers die gek geworden zijn, heeft de 
medewerking nodig van de politie, dit wil 
zeggen van Binnenlandse Zaken. De vier 
armen van de soevereiniteit die een staat 
bekrachtigen, moeten samenwerken. De 
inlichtingendienst, en dus Justitie, en de 
diplomatie zijn eveneens noodzakelijk. 
Maar dit alles is niet voldoende. Bovenal 
moet er een universele, menselijke moraal 
aanwezig zijn.

Ten tijde van Al-Qaeda en het terrorisme
De aanval van Osama Bin-Laden en de islamistische terroristen 
tegen de Twin Towers in New York (en tegen het hoofdkwartier van 
het Amerikaanse leger, het Pentagon in Washington) op 11 september 
2001 heeft in enkele uren tijd met vuur, bloed en tranen de euforie van 
de val van het communisme en de hoop op wereldvrede tenietgedaan.
Al-Qaeda, « de (ideologische, financiële en logistieke) Basis » van de 
razende islam, vormt nu samen met Iran en Noord-Korea, de nieuwe 
vijand van de vrije en democratische landen.
De oorlog tegen de ideologische waanzin is echter volledig verschillend 
van een conflict tussen twee staten. Ons leger zal er klaarblijkelijk 
onrechtstreeks bij betrokken worden. De bestrijding van de ellende 
in de derde wereld zal het terrorisme uit honger en vernedering zeker 
gedeeltelijk voorkomen op het moment dat die volkeren hun onmen-
selijk bestaan niet meer zullen verdragen. Maar tegenover gekken, 
vandaag in naam van Allah, morgen van eender welk ander idool, bes-
taat er geen andere langetermijnremedie dan algemene opvoeding 
en ontwikkeling, inclusief culturele herwaardering. Op korte termijn de 
inlichtingendienst – met name de Staatsveiligheid en de Openbare 
Veiligheid – en spionage.
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We mogen de moraal binnen de grenzen 
van onze soevereiniteit niet meer opheme-
len en a fortiori beweren dat de moraal een 
privé-aangelegenheid is en geen openbare 
kwestie. Als we ooit willen bereiken dat 
alle staten van de wereld akkoord gaan om 
geweld en oorlog uit te sluiten, dan moeten 
de relaties tussen de staten gebaseerd zijn 

op dezelfde ethiek als die die momenteel 
de bovenhand heeft in de democratische 
staten. En dit is nu net de kern van de 
hedendaagse Belgische diplomatie.

Indien de diplomatie erin slaagt om de 
onafhankelijkheid van een land te garan-
deren ondanks zware bedreigingen, heeft 
ze haar doel bereikt.

De Belgen en de verdediging van Europa, 
van de NAVO en van de vrede.

Zou de NAVO het licht gezien hebben als de Belgen er 
niet achter stonden ? Zou de Europese Unie wel bestaan ? 

In de geschiedenis bestaan er geen bewijzen. En 
toch is er een opmerkelijke aanwijzing…

 Zwitserland is een kleine staat met onge-
veer dezelfde oppervlakte als België. 

De bevolking is qua grootte, opleiding, 
levenswijze, cultuur gelijkaardig met de 
onze. Er worden ook meerdere talen 
gesproken, waaronder Frans en Duits. 

Zwitserland is een oud land, en een oude 
meertalige en multireligieuze confederatie.
De kern van de Helvetische Confederatie 
gaat terug tot de Middeleeuwen. Het is een 
toonbeeld van democratie en subsidiariteit. Al 
zeven eeuwen lang wordt alles wat door een 
stemming in een kanton kan worden opge-
lost, op die manier afgehandeld.  Het is een 

Zwitser, Henri Dunant (1828-1910), in 1901 
Nobelprijswinnaar voor de Vrede, 

die het Rode Kruis oprichte. 
Na de Eerste Wereldoorlog 
wordt de zetel van de 
Volkenbond in Genève onder-

gebracht. Het Internationaal Werkbureau en meerdere andere instellingen ten dienste van de wereldvrede en – ontwikkeling 
zijn eveneens in Zwitserland te vinden.  
Maar krachtens haar neutraliteit – die altijd effectief was, zelfs gedurende beide wereldoorlogen – heeft Zwitserland geenszins 
bijgedragen tot de Europese constructie. Het maakt trouwens nog steeds geen deel uit van de Europese Unie, ook al zit ze er 
helemaal tussenin en vormt ze een (soms geheime) bankkluis. Zwitserland heeft niet bijdragen tot de Europese Unie, meer 
nog, ze heeft altijd voordeel getrokken uit de onenigheid in Europa. Volgens sommige bronnen doet het dit nog steeds en trekt 
het voordeel uit de marges van het Europese recht.
Zo ook heeft de Helvetische Confederatie zich nooit ingelaten met de gemeenschappelijke verdediging van het Westen. Het 
geniet van de bescherming zonder eraan deel te nemen, maar geniet ook van de onvolmaaktheden en spanningen. Kwade 
tongen zeggen dat Zwitserland een parasiet is voor Europa. We zullen dit hier niet beoordelen. Maar toch moeten we toege-
ven dat België, ondanks haar grootte, een hoofdrol gespeeld heeft, zowel  ten opzichte van haar Europese buren als van de 
Westerse beschaving, en dit zowel in vredes als in oorlogstijd. Brussel is de hoofdstad van de Europese Unie omdat ons land er 
vanaf het begin bij was, als één van de belangeloze drijfkrachten. En ons land herbergt de militaire instellingen van de NAVO. 
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De technische vooruitgang zet de diplomatie  
van de plenipotentiarissen buitenspel

De recente en opeenvolgende uitvindingen van de visuele telegraaf 
(Claude Chappe, 1793), daarna van de elektrische telegraaf (Samuel 
Morse, 1844), van de telefoon (Alexander Graham Bell en Elisha Gray, 
1876), van de telex (Telegraph Exchange, jaren twintig), van de telefoto-
graaf (Arthur Korn, 1907), van de belinograaf (Edouard Belin, 1925), van 
de (tele)fax, « tele-fac-simile » of fotokopieerder (Rank Xerox, 1966)… 
en  van het universele en alomtegenwoordige internet heeft deze pleni-
potentiarissen buitenspel gezet. De staats- en regeringsleders kunnen 
elkaar ogenblikkelijk opbellen of documenten en fotoʼs doorsturen.

staat, de ingesteldheid en de ware bedoe-
lingen van binnenuit leren kennen. Met twee 
of drie telefoongesprekken kan men iemand 
niet bespieden. Inlichtingen bekomen en 
onderhandelen is een zaak van lange-ter-
mijn van specialisten met ervaring.

Vandaag nog meer dan vroeger kan 
een miskleun van een staatshoofd jaren 
geduldige en vakkundige diplomatie ver-
eisen om vergeten te worden : de media 
sporen het onmiddellijk op – en vergro-
ten het meestal buiten alle proporties – en 
laten het de hele wereld weten.

Daarenboven hangt de rijkdom van een 
land hangt steeds meer af van de goede 
gezondheid van de buitenlandse handel.
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Als iets lukt, spreekt men er vaak 
niet eens over. En sommigen zijn zelfs 
geschokt dat erover gepraat wordt.  

Tijdens de Koude Oorlog is de Belgische, 
Europese, Atlantische diplomatie erin 
geslaagd om de krachttoer te realiseren die 
niemand voor mogelijk hield in de jaren 
zestig (crisis in Cuba 1962) en zeventig 
(de dominoblokjes vallen één na één om in 
Zuidoost-Azië) : de vrede handhaven met 
de vrijheid.  Zonder de Amerikaanse macht 
zou het ons zeker nooit gelukt zijn.  Maar 
zouden de Verenigde Staten het gehaald 
hebben zonder Europa ?

In 1945 was Europa een ruïne, aan-
getast door haatgevoelens die schijnbaar 
nog eeuwen konden blijven verderleven.  
Zonder haar kolonies werd voorspeld dat 
Europa langzaam zou doodbloeden ; alles 
leek verloren.  En op dat moment creëerden 
België, Nederland en Luxemburg samen de 
Benelux.  De hoop flakkerde opnieuw op 
met het Marshall-plan, de Verenigde Naties, 
de Europese eenmaking en de NAVO.

België en het oude Europa zijn de uit-
daging aangegaan.  Volgens de Amerikaan 
Jeremy Rifkin zijn wij het vandaag, eerder 
dan Amerika, die de wereld doen dromen 
met onze modelstaat die voor iedereen 
haalbaar is.

Observeren en nadenken
Onze diplomatie wordt vandaag de dag 

uitgeoefend door de Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse 
Zaken. Deze FOD zorgt in België 

eveneens voor de Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking, dit is de hulp 
aan de arme landen.

Eeuwenlang verliep de diplomatie 
tussen de staten voornamelijk via de contac-
ten die de ambassadeurs onderhielden met 
hun gastland. Aangezien deze minister-ple-
nipotentiarissen vaak op meerdere dagen 
te paard verwijderd waren van hun thuis-
land, hadden ze in theorie een volmacht om 
in naam van hun regering te handelen. De 
regering had het volste vertrouwen in hen 
en kon ook niet zonder hen.

Na de raketcrisis in Cuba in 1962, 
beslisten de Amerikaan John F. Kennedy en 
de Sovjet Nikita Kroetsjev om tussen hun 
bureaus een rode telefoon te installeren om 
een drama, te wijten aan een misverstand, 
te vermijden. In de praktijk vult de recht-
streekse diplomatie tussen de staatsleiders 
de traditionele diplomatie aan, maar ver-
vangt ze niet. Elke regering heeft ter plaatse 
betrouwbare, nieuwsgierige en handige cor-
respondenten nodig. Ze moeten de materiële 
staat, de ingesteldheid en de ware bedoelin-
gen van binnenuit leren kennen. Met twee 
of drie telefoongesprekken kan men iemand 
niet bespieden. Inlichtingen bekomen en 
onderhandelen is een zaak van lange-ter-
mijn van specialisten met ervaring.

Vandaag nog meer dan vroeger kan 
een miskleun van een staatshoofd jaren 
geduldige en vakkundige diplomatie ver-
eisen om vergeten te worden : de media 
sporen het onmiddellijk op – en vergro-
ten het meestal buiten alle proporties – en 
laten het de hele wereld weten.

Daarenboven hangt de rijkdom van een 
land hangt steeds meer af van de goede 
gezondheid van de buitenlandse handel.

Buitelandse Zaken : [www.diplomatie.be] — Ontwikkelingssamenwerking  : [www.dgos.be]
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We stellen dit vast met de opkomst van goedkope producten die gefabriceerd worden 
in landen zoals vroeger Japan en nu China of Indië, waar de arbeidskrachten stukken 

ethische verantwoordelijkheidszin meer 
en meer als een openbare aangelegenheid 
wordt gezien. 

Taken van de FOD Buitenlandse 
Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking
Onze diplomatie en de bijhorende dien-

sten hebben vandaag één enkele missie :
de buitenlandse relaties van België 

onderhouden.
Daaraan werken overal ter wereld 130 

ambassades, consulaten en officiële verte-
genwoordigingen mee.

Buitenlandse Zaken ondersteunt onze bui-
tenlandse handel en werkt samen aan een vre-
dige en harmonieuze ontwikkeling van alle 
volkeren ter wereld : de wereldwijde voor-
spoed is het beste middel om er te geraken.

Ontwikkelingssamenwerking
Eén mens op zes leeft met minder dan 

één euro per dag.  België besteedt 0,61% 
van haar bruto binnenlands product aan de 
ontwikkelingssamenwerking.  Vandaag de 
dag is dit voor iedereen zowel een morele 
plicht als een grote zorg.

goedkoper waren of zijn.  Tijdens het refe-
rendum over de Europese grondwet, zou 
de vrees voor de « Poolse loodgieter » 
symbool gestaan hebben voor de angst 
van de Fransen voor een invasie van goed-
kope werkkrachten uit armere landen van 
de Europese Unie.

Onze ambassadeurs spelen dan ook een 
steeds grotere rol als promotors van onze 
producten en als onderhandelaars voor pro-
ductie of handelsakkoorden met de landen 
waar ze op post zijn. Vaak worden deze 
akkoorden door de koning, een prins en een 
aantal ministers ondertekend, maar ze zijn 
voorbereid door diplomaten die het econo-
misch reilen en zeilen kennen, of door eco-
nomisten en ondernemers. De diplomatie 
is zeker niet verdwenen met de komst van 
e-mail en de draagbare telefoon.

Onze federale Buitenlandse Zaken 
werken samen met onze gemeenschappen, 
gewesten en provincies en met onze onder-
nemingen. Ze werken ook samen met de 
Europese Unie en met onze bondgenoten.

Ten slotte voelt België zich, net als de 
andere Westerse landen, vandaag moreel 
verplicht om de Derde Wereldlanden, en 
alle armen ter wereld, hulp te bieden. Zoals 
hierboven gezegd organiseert onze Staat 
zich namelijk steeds beter om de minst-
bedeelden in België te helpen, omdat de 

Totaal netto belastbaar 
inkomen Totale belasting Gemiddeld inkomen  

per aangifte 
België 126 600 393 608 32 976 126 447 24 621
Vlaams Gewest 77 804 395 812 20 781 527 077 25 620
Waals Gewest 38 150 560 613 9 294 225 818 23 018
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10 645 437 183 2 900 373 550 23 776

De belasting op de natuurlijke personen in België (aanslagjaar 2003, inkomsten 2002), in euro.
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In 2005 concentreert de Belgische 
Technische Samenwerking (BTS) haar 
hulp op 18 arme landen, voornamelijk in 
zwart Afrika : Congo, Rwanda, Burundi, 
Zuid-Afrika, Benin, Mali, Mozambique, 
Niger, Oeganda, Senegal en Tanzanië ; 
2 Noord-Afrikaanse landen : Algerije en 
Marokko ; 3 Zuid-Amerikaanse landen : 
Bolivië, Ecuador en Peru ; 1 land uit het 
Nabije Oosten : Palestina ; en 1 land uit 
het Verre Oosten : Vietnam.

De BTS houdt zich voornamelijk bezig 
met gezondheid en opleiding, maar even-
eens met landbouw, bewatering, riolering 
en wegen, en wijst op de voordelen van 
burgervrede en sociale rechtvaardigheid.

2. Financiën
Munt slaan – oorspronkelijk letter-

lijk het embleem van de natie in een 
munt van edel metaal slaan – is één van 
de voorrechten van de soevereiniteit. De 
Europese unie, en met name de monetaire 
unie, die vandaag met de euro haar doel 
bereikt heeft (in die landen van de unie 
die de euro hebben aangenomen als natio-
nale munt), heeft dit uithangbord van het 
soevereine volk overhoop gehaald. Net als 
de anderen in euroland (de landen van de 
unie die de euro als munt aanvaard hebben 
sinds de invoering op één januari 2002), 
hebben de Belgen op vrijwillige basis een 
groot deel van hun soevereiniteit opgege-
ven voor het algemeen welzijn.

Percentage van het Bruto Binnenlands Product 
(BBP) in 30 jaar 1971 1981 1991 2001 2004

Ontvangsten 39,80% 47,40% 46,90% 49,90% 49,30%
Fiscale en parafiscale ontvangsten 35,10% 41,70% 42,30% 45,20% 45,00%
- directe belastingen 11,0% 17,0% 15,4% 17,6% 17,0%
- indirecte belastingen 13,3% 11,8% 11,7% 12,7% 13,1%
- effectieve sociale bijdragen 10,4% 12,5% 14,9% 14,4% 14,1%
- kapitaalbelastingen 0,4% 0,4% 0,3% 0,5% 0,8%
Andere ontvangsten 4,7% 5,7% 4,6% 4,7% 4,3%
Uitgaven 39,2% 54,7% 43,0% 42,8% 44,5%
Sociale prestaties 15,1% 23,7% 22,4% 22,0% 23,2%
Andere uitgaven 24,1% 31,0% 20,6% 20,8% 21,3%
Geconsolideerde bruto schuld van de overheid  88,9% 130,6% 108,0% 95,5%



59
Financiën

Vroeger inden koningen en landsheren feodale belas-
tingen die ze oplegden aan hun onderdanen in ruil voor 
hun (reële of vermeende) bescherming. De democratische 
maatschappijen zouden vandaag de dag ook niet meer 
kunnen functioneren zonder dat een deel van de rijkdom-
men herverdeeld wordt in ieders belang. De eufemistische 

De invordering
De invordering kan hier twee betekenissen hebben : de belastingen innen 
die op dat ogenblik verschuldigd zijn of die reeds lang verschuldigd zijn 
(en dus achtergesteld zijn, of verschuldigd zijn als gevolg van een geschil 
of « fiscale rechtzetting » …) : dan spreekt men van fiscale invordering. 
De niet-fiscale invordering omvat de juridische strategieën die ertoe leiden 
dat de wettige eigenaar van eender welk goed de volledige eigendom in 
handen krijgt. 
De niet-fiscale invordering is sinds de hervorming van de Belgische ove-
rheidsdiensten in 2002 één van de drie entiteiten van de FOD Financiën, 
met name Patrimoniumdocumentatie. Financiën neemt hier dus de taak 
over van de vroegere Administratie van het Kadaster en de Sector van de Registratie. Ze heeft dus als taak om de beta-
ling van schulden of alimentatiegeld te eisen, om de erfgenamen van een nalatenschap op te sporen en hun het geërfde 
goed over te maken, om te onderhandelen over de invordering van niet-fiscale schulden, over de intresten na een lange 
wachttijd, over boetes en in beslag genomen goederen.

En toch blijft de Federale Overheids-
dienst Financiën één van de belangrijkste 
diensten van de federale staat. Financiën 
beheert namelijk de overheidsgelden, en 
int de meeste belastingen van de Belgen.

De Patrimoniumdocumentatie
Deze naam roept waarschijnlijk toeris-
tische brochures of een architectuurgids 
op, en toch hebben we het over een 
– weliswaar buitengewone – overheids-
dienst : de Patrimoniumdocumentatie 
tracht de eigendommen van de Belgen en 
van België in kaart te brengen. Wie bezit 
wat ? Wie is de eigenaar van deze grond, 
dit huis, dit bedrijf ?
 In ruimere zin heeft Patrimonium-
documentatie als doel om de bezittingen 
van iedere Belgische persoon of ven-
nootschap te kennen. Activa… en pas-
siva (schulden) in financiële middelen 
of gelijkwaardig, en zowel roerend als 
onroerend : gronden, kastelen, huizen, 
zwembaden, maar ook vliegtuigen, yach-
ten, autoʼs, antieke meubels, schilderijen 
van bekende meesters, privé-collecties, 
renpaarden, zilveren koffiekannen uit de 
XVIIIe eeuw…
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term bijdrage zou moeten wijzen op de 
wens van de burgers om « bij te dragen » 
aan het algemeen welzijn en, meer en 
meer, aan de hulp voor de armen.

Financiën int de belastingen van de 
Belgen om de staat en haar delegaties, 
zowel naar boven (Europa, de NAVO, de 
VN…) als naar beneden (gemeenschappen, 
gewesten, provincies…) te laten functio-
neren en een eerlijke herverdeling van de 
rijkdommen van de burgers, de bedrijven 
en alle belastbare groepen, te garanderen.

De belastingen « op de natuurlijke per-
sonen » – de Belgische burgers, u en ik – 
vertegenwoordigen vandaag de dag nog 
slechts een deel van de ontvangsten. Het 

zijn vooral de belastingen « op de rechts-
personen » – de bedrijven, banken, fabrie-
ken enz. – die het grootste deel leveren.

Er wordt daarenboven een onderscheid 
gemaakt tussen de directe belastingen 
– die op de belastingaangifte worden ver-
meld, ook al worden de belastingen van de 
meeste Belgen « aan de bron » geïnd, en 
verschijnen ze niet eens op onze bankre-
kening – en de indirecte belastingen – die 

Douane en accijnzen
Douane komt van het Arabische woord diwân, 
divan, zetel, bureau via het middeleeuwse Italiaans 

doana ; het is een buitenlands woord dat verwijst 
naar wat bij ons vroeger tol heette : de controle en 

soms heffing op binnen- en buitenkomende goederen en 
personen. 
De accijnzen – met dezelfde etymologie als accident : wat 
gebeurt – is de heffing op sterke dranken : je bent gewaars-
chuwd ! Het woord staat in het meervoud want de accijnzen 
zijn verschillend voor bier, wijn of andere sterke dranken.
De huidige directie van deze overheidsdienst tracht alles 
zoveel mogelijk paperless te laten verlopen, of toch ten 

minste met een minimum aan papierwerk.

Financiën : [www.minfin.fgov.be]
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geïnd worden in de vorm van taksen of 
accijnzen op bepaalde producten (tabak, 
alcohol…) en vooral dan op de productie 
en handel ervan. Dit is het geval voor de 
alombekende BTW of belasting over de 
toegevoegde waarde, die een percent int 
op de toegevoegde waarde van het werk 
aan de grondstof of de oorspronkelijk 
ruwe materie. 

De directe belastingen worden bere-
kend op basis van de inkomsten van elke 
persoon ; ze blijken dan ook eerlijker 
dan de indirecte belastingen die uiteraard 
voor iedereen dezelfde zijn : iedereen 
koopt zijn brood, kersen of benzine aan 
dezelfde prijs. 

Voor de BTW daarentegen worden 
bedrijven of natuurlijke personen niet 
altijd aan hetzelfde percentage onder-
worpen. En brandstof wordt verschillend 
belast voor de auto (diesel) of voor de ver-
warming (in dit laatste geval spreken we 
dan van mazout en is ze goedkoper). De 
informatisering van de belastingaangifte 
en de controle ervan sedert enkele jaren, 
is een grote tijdwinst en vereenvoudiging 
voor iedereen.

Dichter bij de bevolking  
dan je zou denken…

In dit hoofdstuk vermelden we uiteraard 
heel wat cijfers, Financiën gaat namelijk 
gepaard met boekhouding. En toch blijkt 
verder uit dit hoofdstuk dat de grootste 
FOD in termen van personeel geen ivoren 
rekentoren is, ver weg van alles.

Veel missies van deze overheidsdienst 
sluiten nauw aan bij ons dagelijks leven : 
innen van alimentatiegeld, opsporen van 
erfgenamen… die soms geen weet hebben 
van de schatten die ze (zullen) erven.

Kortom, de FOD Financiën staat niet 
enkel voor « poen voor de fiscus », tolle-
naars bij wie Jezus op bezoek gaat, ook al 
is haar basismissie uiteraard belastingen 
heffen en innen.

Openbare Financiën
Enkele cijfers ter informatie

3. Mobiliteit, Vervoer en (Tele)communicatie

Le Belge  
(1835)
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Nationaal budget in 2004 :
– 144 000 000 000 euros inkomsten
– 146 000 000 000 euros uitgaven
– 1 300 000 000 euros waarvan terugbetaling 
van de rijksschuld
De rijksschuld bedraagt 95,5% van het BBP (in 
2004)

Missies van de FOD Financiën
De missies van de FOD Financiën kunnen 

in drie groepen ondergebracht worden : 
1. Belastingen en Invorderingen : de belas-

tingen die door het parlement opgelegd 
zijn innen en beheren, zowel bij particulie-
ren, KMO s̓ als grote ondernemingen ; de 
fiscale invorderingen en douane en accijn-
zen beheren ; fraudebestrijding. 

2. Thesaurie : de begroting in evenwicht 
houden ; ingeval van tekort, lenen ; ingeval 
van overschot, beleggen of herverdelen ; 
elke (nationale) schuld terugbetalen. De 
Thesaurie beheert de kassa, de munt en de 
nationale betalingen, ze financiert de Staat 
en houdt zich bezig met alle Europese en 
internationale financiële aangelegenheden.

3. Patrimoniumdocumentatie : alle informatie 
vergaren die nodig is voor het beheer van 
de niet-fiscale invordering, de patrimoni-
umdiensten, ze opmeten en waarderen, en 
bijdragen tot de rechtszekerheid van de 
goederenomloop. Hiermee strijdt de FOD 
tegen het terrorisme, het « witwassen » van 
geld en elke vorm van illegale handel, om 
de zekerheid en veiligheid van personen en 
goederen, omgeving en volksgezondheid  
te waarborgen.
Vroeger werd er doorgaans naar ver-

wezen met de term Bruggen & Wegen : de 
inmenging van de overheid in de bouw en 
het onderhoud van de infrastructuren. 

Vandaag de dag wordt ook steeds meer 
over de mobiliteit van personen en goede-
ren gesproken.

De mens is een aards wezen dat minder 
snel loopt dan de meeste roofdieren, maar 
dat er dankzij zijn intelligentie in geslaagd 
is om een bliksemsnel allround dier te 
worden. We verplaatsen ons steeds sneller 
en comfortabeler op de grond met de trein 
of de fiets, de brommer of de auto, de bus 
of de autobus. Na de stoom worden we nu 

De spoorweg en de NMBS vandaag de dag
Het is alom geweten dat de Federale Staat veel bevoegdheden inzake mobiliteit, transport 
en communicatie heeft overgedragen aan de gewesten. De Lijn in Vlaanderen en de TEC 
(« Transports en Commun », openbaar vervoer) in Wallonië zijn geregionaliseerd ; in Brussel 
rijdt de MIVB (« Société des Transports intercommunaux bruxellois », openbaar vervoer in 
Brussel). In 2002 werd het JUMP « spring » biljet ingevoerd. Hiermee kan men met één enkel 
vervoersbewijs met het bus- en metronetwerk in Brussel en met de NMBS rondreizen.
Nu is er ook sprake van een regionalisering van onze spoorwegen. Het netwerk van de 
spoorwegen en de beheerders zouden onder de bevoegdheid van de gewesten vallen, terwijl 
de treinen en het beheer ervan zouden worden toevertrouwd aan privé-ondernemingen 
uit België, Europa of de wereld, volgens het marktaanbod. Ondertussen blijft de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen of NMBS één van de grootste werkgevers van  het 
land : 39 000 werknemers in 2005. Ons spoornetwerk is één van de veiligste en dichtste ter 
wereld. Het spoorverkeer blijft elk jaar stijgen ondanks de sluiting van kleinere stations en het 
inzetten van bussen voor korte trajecten.
Met de komst van de TGV, de Thalys en de Eurostar, en nu onlangs van de Duitse Ice blijven 
we aan de top.
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te vervoeren. Het idee is waarschijnlijk 
nog veel ouder. Onze menhirs en dol-
mens zijn waarschijnlijk ook op één of 
andere manier op een spoor gegleden of 
gerold, op « rails » uit hout, modder of 
ijs : in China werd dit laatste procédé 
vaak in de winter gebruikt, omdat de 
temperatuur de aangelegde « waterwe-
gen » omvormde tot prachtig glijdende 
wegen.

In onze gebieden werden dankzij het 
hout- en kolentransport verschillende 
glijsystemen gevonden om karretjes 
langs « houten sporen » te leiden. Ze 
versleten echter snel en waren gevaar-
lijk bij het afdalen. De Engelsen vonden 
als eerste het systeem uit om ze te ver-
stevigen met ijzeren staven : het zijn 
de eerste railways of « roosterwegen », 
voorgangers van onze rails. Ze dienen 
in de mijnen en industrieën, de allereer-
ste ter wereld aan het einde van de 18de 
eeuw. De karren worden nog steeds door 
mannen of paarden voortgetrokken.

Pas in 1801 komt de Brit Richard 
Trevithick (1771-1833) op het idee om 
de railways aan de stoommachine van 
de Fransman Denis Papin (1647-1712) 
te koppelen : hij vindt de locomotief 
uit en laat ze rijden. Meestal wordt de 
uitvinding van de trein toegeschreven 
aan de Engelsman George Stephenson 
(1781-1848), omdat hij er, na talrijke 
verbeterde versies van de locomotief, 
uiteindelijk in 1830 in slaagt om een 
echte spoorweg aan te leggen tussen 
Manchester en Liverpool, met zijn loco-
motief The Rocket (« de Raket ») en op 
die manier een hele « trein » met beta-
lende passagiers vervoert tegen zoʼn 40 

door de explosie- of elektrische motor, 
alleen of in groep, steeds beter en sneller 
losgelaten op de spoor- of autowegen, die 
zelf ook steeds veiliger en dichter zijn. We 
reizen onder de aarde in metroʼs en tun-
nels. We varen op en onder de oceanen. 
We vliegen in de lucht. Weldra zullen we 
door de ruimte reizen. 

En dankzij de technische uitvindin-
gen op het vlak van de communicatie 
(zie Defensie) kunnen we steeds meer, 
tegen eender welke snelheid op bijna 
eender welke plaats, communiceren met 
eender wie, eender waar ter wereld.

België als pionier op het vlak  
van mobiliteit : de spoorweg
Als onze voorouders die België 175 

jaar geleden opgericht hebben, konden 
terugkomen, zouden ze waarschijnlijk 
eerst en vooral stomverbaasd zijn door 
twee soorten uitvindingen : de transport-
mogelijkheden, vooral wat luchtvaart 
betreft, en de communicatiemiddelen, 
vooral op audiovisueel vlak (televisie, 
GSM…).

De Belgische Staat heeft die trend 
niet enkel gevolgd, maar ook vaak in 
gang gezet. De eerste continentale trein-
verbinding (de eerste ter wereld was in 
Engeland) werd in 1835 gebouwd tussen 
Brussel en Mechelen. De Luikse indu-
strieel van Britse origine John Cockerill 
bouwde de locomotief en de rails van de 
spoorweg ; ze werd Le Belge gedoopt ! 
Ze woog slechts 12 ton en de maximum-
snelheid bedroeg 60 km/u !

Reeds in de Oudheid gebruikten de 
Chinezen en Egyptenaren houten latten 
om hun zware materialen naar een werf 
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km/u. Vijf jaar later is België, met zijn 
Luikse locomotief, pionier op het vaste-
land inzake mobiliteit en transport.

Voorstelling van Michel Damar, 
Voorzitter van het Directiecomité 
van de FOD Mobiliteit & Vervoer 

1. Wat is volgens u het doel van een 
FOD ?

De overheidsdiensten dragen bij tot 
de economische, sociale en territoriale 
samenhang. Elke overheidsdienst heeft 
als opdracht het voorbereiden en het 
implementeren van een overlegd fede-
raal beleid in dienst van de bevolking, 
de ondernemingen en de economie van 
het land.

2. Welke rol kan een FOD spelen binnen 
de democratie ten tijde van Europa 
en de mondialisering ?
De tragische gebeurtenissen in New 

York, Madrid en Londen benadrukken 
hoezeer de transportmiddelen een kern-
rol spelen in onze maatschappijen die 
gebaseerd zijn op datatransmissie en 
mobiliteit. Met hun aanval op ons open-
baar vervoer, zij het nu te land, ter zee 
of in de lucht, raken de terroristen ons 
in de kern van onze democratie… In dat 

Voertuigen on line inschrijven : 
hoe bekom je in enkele minuten een nummerplaat 

via internet (WebDIV) ?
In 2004 werden 1 549 184 voertuigen ingeschreven in België, waar-
van 250 941 (16, 20 %) via internet. De inschrijvingen via internet 
op de website WebDIV (van de « Dienst Inschrijving Voertuigen 
– Direction d’Immatriculation des véhicules ») blijven stijgen sinds 
de lancering van de website op 1 januari 2004. In november 2004 
werden 19 032 inschrijvingen on line via WebDIV geregistreerd, 
dit is 22, 11%. De DIV van de FOD Mobiliteit en 
Vervoer verwerkt dagelijks zoʼn 65 000 inschrijvin-
gen en schrappingen van voertuigen. Sinds 2004 
staat WebDIV ook ten dienste van de makelaars, 
verzekeringsmaatschappijen en leasingfirmaʼs. Een 
jaar later spreken de cijfers voor zich. WebDIV is 
één van de informaticatoepassingen die in het 
kader van het E-government van de federale rege-
ring werd ontwikkeld teneinde de administratieve 
rompslomp te vereenvoudigen.
De fiscale zegels zouden daarenboven tot het ver-
leden behoren : het inschrijvingsnummer zal onmid-
dellijk on line gegeven worden. Als de aanvraag 
voor 14u ingediend is, zal de klant zijn nummerplaat 
de volgende dag reeds ontvangen ! Dit vermindert 
de paperassen ook aanzienlijk.
Maar de DIV wil de klanten die de klassieke weg 
verkiezen, uiteraard niet wegjagen. Daarom zal die 
mogelijkheid blijven bestaan zolang er vraag naar 
is. Net als de hele FOD dient dit systeem zijn « klan-
ten », onze medeburgers, zo goed mogelijk.

Mobilit
Het Mobilit-project (mobiliteit – mobilité) wil het contact en het beko-
men van administratieve documenten inzake mobiliteit en transport 
veilig, snel en praktisch maken. Daartoe is het belangrijkste ins-
trument de eenvoudige en meertalige website om de klanten « on 
line » te kunnen inlichten en dienen : www.mobilit.fgov.be.
Voor elk directoraat is een specialist ter beschikking voor elke 
inlichting, in het bijzonder wanneer je niet weet tot wie je je moet 
richten.
De elektronische adressen werken uiteraard ook al :
Luchtvervoer : info.air@mobilit.fgov.be 

Maritiem vervoer : info.mar@mobilit.fgov.be 

Vervoer te land : info.trans@mobilit.fgov.be 
Verkeersveiligheid : info.mob@mobilit.fgov.be 

Alle vragen betreffende de inschrijving van voertuigen en aan-
hangwagens mogen naar volgend adres gestuurd worden : 
vragen.div@mobilit.fgov.be.
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opzicht vormt het veiligheidsproces waar 
we al jaren aan werken een grote uitda-
ging : we werken aan meer veiligheid in 
de transportmiddelen zonder de transport-
keten te breken… onmisbare schakel van 
onze economie.

Van Sabena naar SNBrussels,  
en de nationale luchthaven van Zaventem 

Na de Eerste Wereldoorlog werd duidelijk hoe cruciaal de 
inlichtingen, bombardementen en transport via de lucht waren 
in oorlogstijden. Daarom werd de SNETA (Société Nationale 
pour l’Etude du Transport Aérien) opgericht. Reeds in 1918 
besefte men dat de vrede de rol van de luchtvaart in het per-
sonen- en goederenvervoer zou overhoophalen. De snelheid 
was onvergelijkbaar met de andere beschikbare middelen, 
en in Congo waren twee landingsbanen voldoende om van 
het ene naar het andere punt te gaan. Er moesten geen auto- 
of spoorwegen aangelegd worden doorheen het oerwoud.
SABENA (Société anonyme belge dʼExploitation de la navi-

gation aérienne) zag het licht in 1923. De eerste betalende vlucht in 1924 gaat van Rotterdam naar Straatsburg met tus-
senlanding in Brussel. En vanaf 1926 – nogmaals zijn de Belgen hier pionier – is er een regelmatige lijnvlucht tussen Boma, 
Léopoldville (later « Léo » en nu Kinshasa) en zelfs Elisabethville (later « Eʼville » en nu Lubumbashi) in Congo. Dit is een 
fantastische hefboom voor de ontwikkeling van de kolonie en voor het comfort van de Belgen ter plaatse. Enkele jaren later, 
in 1935, verbindt een lijn het Belgische netwerk, met Brussel als kernpunt met de grote Congolese vlakte. 
Vreemd genoeg werden de vluchten tussen Léo en Brussel behouden tijdens de Duitse bezetting van 1940 tot 1944. En 
na de oorlog was SABENA de eerste vliegtuigmaatschappij van het vasteland die een regelmatige transatlantische vlucht 
aanbood tussen Brussel en de Verenigde Staten.
Maar in de loop van de jaren ʼ80 wordt het moeilijk voor de nationale maatschappij van een klein landje om zich te verde-
digen tegen de concurrentie van grote zusterbedrijven uit Frankrijk, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, … Air France 
neemt eerst een minderheidsparticipatie in 1993, daarna neemt Swissair de helft in 1995. Maar de aanslagen tegen het 
WTC in New York op 11 september 2001 maakten ook een einde aan de regelmatige transatlantische lijnvluchten. Het 
faillissement van Swissair die haar enorme schuld aan SABENA niet kon betalen, leindde enkele dagen later, in novem-
ber 2001, tot het faillissement van SABENA. 
Dankzij haar filiaal Delta Air Transport herleeft SABENA vandaag de dag onder de naam SNBrussels Airlines of SNBA. 
Het logo van de nieuwe vloot lijkt als twee druppels water op dat van SABENA en niemand is de dupe. Maar het nieuwe 
statuut is privé. Dankzij de afdeling die verantwoordelijk is voor goederenvervoer, SNCargo, hebben we een dagelijkse 
toevoer van dagverse sluimererwten uit Kenia en nog duizenden andere voornamelijk Afrikaanse producten.
BIAC (Brussels International Airport Company) beheert daarentegen de burgerlijke luchthaven van Zaventem voor de 
federale staat : dit is een parastataal bedrijf, een bedrijf dat « naast de staat » werkt. België is eveneens verantwoorde-
lijk voor het oplossen van het gekissebis tussen het Vlaams en het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest in verband met het 
gebruik van de banen en de vluchten boven deze gewesten.

De intermodaliteit
De intermodaliteit benadrukt de complementaire functie 
van de transportmiddelen voor personen of goederen. 
Tijdens een reis of vrachtvervoer worden verschillende 
transportmiddelen afgewisseld : te voet, met de bus of 
tram, met de autocar of de trein, per metro of vliegtuig, 
boot of vrachtwagen, … Bij elke transportverandering is 
er een laadbreuk : we stoppen, laden alles uit en laden 
opnieuw alles in. We verliezen tijd en vergroten het risico 
op schade of verlies, zeker in het geval van de post of 
pakjesdienst.
De intermodaliteit zoekt voor elk apart geval, individueel 
of algemeen, voor vandaag of later, de beste transportmo-
gelijkheid. Het transport van informatie kan niet worden 
vergeleken met dat van olie of steenkolen (per honderden 
of duizenden ton), noch van volbloedpaarden tegenover 
diepvrieskippen, van Chinees porselein tegenover dyna-
mietstaven, van aids-virussen tegenover confituur.
Vaak helpt een standaardverpakking en het gebruik van 
containers om het laden en lossen automatisch of mecha-
nisch te laten verlopen. Maar de kanarie van oma mag 
enkel in zijn eigen kooi vervoerd worden, en opa moet 
tijdens de hele rit bij zijn bonsaï blijven. Zoals altijd bij men-
selijke materies is er nog steeds een deel « maatwerk ».
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Anderzijds speelt het proces van 
Europese integratie een onmisbare rol om 
alles naar boven toe te harmoniseren, bij-
voorbeeld in het geval van de veiligheids-
normen of van de werkomstandigheden.
3. Wat zijn de belangrijkste innovaties 

van uw FOD geweest ?
Sinds 1831 is de FOD Mobiliteit en 

Vervoer ontstaan uit fusies, regionalise-
ring van het sectorieel economisch beleid, 
bevoegdheidsoverdrachten, splitsingen 
van andere ministeriële departementen, 
autonomie van openbare bedrijven. Ze is 
een melting pot van verschillende beroe-
pen die de transportsector gemeenschap-
pelijk hebben. Dit maakt de rijkdom van 
onze FOD uit, maar ook de moeilijkheid 
van het beheer.

Drie jaar geleden werd Mobilit gelan-
ceerd. Dit lopend managementplan is 
meer dan een revolutie, het is een echte 
leidraad voor de volledige FOD.

En er wordt niet enkel vooruitgang 
geboekt in het beheer. De laatste jaren 
zijn er heel wat innoverende projecten, 

voor alle transportsectoren, op de markt 
gebracht : inschrijving van voertuigen via 
Internet (WebDIV), de invoering van de 
digitale tachograaf voor het wegvervoer, 
koopvaardijschepen die opnieuw onder 
Belgische vlag varen, diagnostiek van de 
verplaatsingen van de werknemers tussen 
hun woon- en werkplaats.

4. Welke zijn de belangrijkste diensten 
die uw FOD aan de bevolking heeft 
verleend ?
Elke dienst die de FOD verleent 

is belangrijk voor de bevolking. 
Dagelijks controleren we zowel 
het weg- als het lucht- en mari-
tiem transport. 

De diensten van de FOD pro-
beren iedereen een zeker recht op 
« eigen mobiliteit » te garanderen. 

De DIV is een belangrijke 
dienst, maar is zeker niet de 
enige ! De rijbewijzen, de 

De Nationale maritieme Compagnie (CMB)
De geschiedenis van de nationale maritieme compagnie lijkt wat op die van de luchtvaart. 
Reeds in 1895 richt koning Leopold II de maritieme compagnie op om een regelmatige verbin-
ding tussen België en Congo te garanderen. Congo behoort hem namelijk persoonlijk toe, en 
niet aan België, dat tegenstribbelt om zich in het koloniale avontuur te werpen. 
De Compagnie heeft in het zuiden van Afrika heel wat verschillende transportmiddelen verwor-
ven (waaronder zelfs auto- en spoorwegen) en functioneert er in 2005 zodanig goed dat ze zelfs 
een proces wegens « monopoliepositie » tegen zich heeft lopen. Ze is nu ook geprivatiseerd.

Mobiliteit, Vervoer en (Tele)communicatie : [www.mobilit.fgov.be]
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homologatie van de voertuigen of de toe-
latingen voor uitzonderlijk vervoer dragen 
eveneens hun steentje bij.

Inzake scheepvaart worden er jaarlijks 
ruim 5200 getuigschriften van vakbe-
kwaamheid uitgeleverd aan beroepsvaar-
ders, 5300 vlaggenbrieven voor de 
pleziervaart, 1600 immatriculatieplaten 
voor plezierboten op binnenwateren.

Ook de dienst luchtvaart zit niet stil : 
ruim 213 toelatingen voor een tijdelijk 
luchtvaartterrein, 300 luchtwaardigheids-
certificaten, 252 toelatingen voor het los-
laten van ballonnetjes.

5. Wat zijn uw ambities voor uw FOD in 
de komende jaren ?
De dienstverlening verbeteren met een 

luisterend oor voor de evolutie van onze 
maatschappij, dat blijft onze globale doel-
stelling. In ons beheer moeten we even-
eens waakzaam zijn voor de noden van de 
burger, die trouwens steeds veeleisender 
wordt ten opzichte van onze dienstverle-
ning. Kortom, onze grootste uitdaging is 
om de kwaliteit van onze dienstverlening te 
verbeteren, zonder de goede besteding van 
onze middelen uit het oog te verliezen.

De wegen en autosnelwegen
De Belgische wegen behoren tot ver-

schillende niveaus : gemeentelijk, pro-
vinciaal, regionaal ; onze autosnelwegen 
vallen nog onder nationale, nu federale, 
bevoegdheid.

En toch zijn de verlichtingsuren van de 
autosnelwegen verschillend in Vlaanderen 
en Wallonië. Tussen Brussel en Luik rij je 

van middernacht tot 3u in verlichte en niet-
verlichte zones, al naar gelang het gewest.

Op een Europese wegenkaart valt 
onmiddellijk de ongelijke dichtheid van 
de wegen en autosnelwegen op : België is 
veruit het best uitgeruste land ter wereld 
voor het wegtransport (autoʼs, bussen, 
autocars en vrachtwagens).

Als je ̓ s nachts trouwens boven Europa 
vliegt, zie je onmiddellijk dat je België 
nadert : het is licht in België, veel lichter 
dan boven onze buren, door de weerkaat-
sing van de verlichting op de autosnelwe-
gen. Het is nog duidelijker op nachtelijke 
satellietfotoʼs. En de Franse astrofysicus 
Jean-Pierre Petit verklaart waarom er in 
België veel meer UFOʼs gezien worden 
dan in eender welk land ter wereld : vol-
gens hem is dat omdat België ʼs nachts 
zodanig blinkt vanuit de ruimte dat de 
Marsmannetjes geïntrigeerd zijn en een 
kijkje komen nemen…

De missie van de FOD Mobiliteit 
en Vervoer

De federale transportinfrastructuur 
beheren voor de bevolking, de onderne-
mingen en de economische vooruitgang 
van het land, en tegelijkertijd de veilig-
heid, snelheid en rentabiliteit voor ieder-
een waarborgen, zonder het milieu uit het 
oog te verliezen en rekening houdend met 
de sociale gevolgen en de concurrentie.

De FOD werkt enerzijds tussen de 
regionale en de Europese niveaus in, en 
is anderzijds verantwoordelijk voor alle 
transportmiddelen : spoor, lucht, zee, 
wegen (dit is dan ook de indeling van de 
FOD in vier sectoren). De FOD wil dan 

4. De gezondheid
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ook de organische groei begeleiden ten 
dienste van de gebruikers. 

De sector van het Vervoer te Land is 
eveneens verantwoordelijk voor het bestu-
deren van de intermodaliteit. 

De Staat staat vandaag de dag massaal 
in voor de gezondheid van de burgers, 
zowel preventief als curatief : onder dit 
thema zullen we hier de Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu bespreken. Daaraan koppe-
len we de Duurzame Ontwikkeling en 
Consumentenzaken.

Steeds meer worden we geboren in het 
ziekenhuis en sterven we er ook. We ver-
bruiken ook steeds meer geneesmiddelen.

Als we in de FOD Volksgezondheid ieder-
een zouden samentellen die instaat voor de 
gezondheid, de veiligheid en het welzijn van 

de Belgen, dan zouden we waarschijnlijk 
één van de grootste groepen van onze 

bevolking vinden : personeel van de 
ziekenhuizen (artsen, verplegers, 
secretaressen, boekhouders, tech-
nici, informatici, onderhoudsper-

soneel…), van de hospitalen, van 
de rust- en verzorgingstehuizen, de 

thuisverplegers, de ziekenverzorgers, de 
« gezelschapsdames » … Maar we zullen 
de som niet maken, aangezien het federaal 
niveau deze groep, net als die andere grote 

groep : het onderwijs, niet meer beheert 
en betaalt. 

Oorsprong van de openbare 
gezondheidszorg

We zullen het hier niet hebben over de 
toenemende medicalisering van het men-
selijk leven. En toch is het interessant om 
ons even te buigen over de oorsprong van 
de woorden die van het Latijn HOSPIS, 
HOSPITEM « vreemdeling » komen. De 
vreemdeling die ontvangen wordt, wordt een 
gast. In de Middeleeuwen was het gasthuis 
of hotel een groot huis dat vreemdelingen, 
meestal pelgrims, kon opvangen. De Kerk, 
de geestelijken, de abdijen besteedden een 
kwart van hun inkomsten aan hulp aan de 
armen of voor tijdelijk behoeftigen, gewon-
den (zie « de Barmhartige Samaritaan » uit 
het Evangelie) of zieken. Onder invloed van 
de Islam (de Koran verplicht de verzorging 
van de zieken) en van de uitbreiding van de 
steden, herbergden hospitalen de behoef-
tigen, de (soms ongeneeslijk) zieken, de 
gekken, de stervenden. De staat zorgde er 
niet rechtstreeks voor, maar soms voorzag 
ze een vroom broederschap of een gastvrije 
kloosterorde van een groot huis of een rente, 
om er behoeftigen op te vangen.
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De primaire gezondheidszorg :  
hygiëne, EHBO, bevallingen…

Onder primaire gezondheidszorg verstaan we de eerste behoef-
ten van iedereen inzake gezondheid. Reeds in de Oudheid was 
bekend dat de gezondheid ondersteund moest worden door een 
goede hygiëne (afgeleid van het Grieks, « gezondheid ». Ook in 
de bijbel staat dat we onze handen moeten wassen vooraleer aan 
tafel plaats te nemen of vooraleer te bidden. De abluties waren een 
rituele vorm van hygiëne. Men besefte dat water en vuur zuiverend 
werkten. De Nederlander Antoon van Leeuwenhoek (1632-1723) 
begreep waarom : in zijn microscoop zag hij duizenden microben 
die onzichtbaar waren voor het blote oog en waarvan het in onze 
kleren, op onze huid en in onze lichamen wemelde. Maar in contact 
met water verminderde hun aantal en ze verdwenen helemaal in de 
vlammen. Maar het is vooral sinds de Oostenrijkse verloskundige 
Ignace Philippe Semmelweiss (1818-1865) dat de juiste maatrege-
len getroffen worden : elk contact, zelfs vluchtig, miniem of indirect, 
met een besmette zieke of dode kan leiden tot besmetting door die 
microben. Het is dus noodzakelijk om zich geregeld te wassen, om 
de besmette kleren te verbranden, en om de handen telkens met 
zeep te wassen en met helder water te spoelen tussen twee patiën-
ten in. Zijn baas in het ziekenhuis, Dr Klin, wees hem terecht en zette 
hem aan de deur : « Beweert mijnheer Semmelweis dat we op onze 
handen minieme dingen meedragen die zouden leiden tot infecties ? 
Welke minieme dingen, die zo klein zouden zijn dat we ze niet eens 
met het blote oog kunnen zien ? Belachelijk ! Die minieme dingen 
van mijnheer Semmelweis bestaan enkel in zijn verbeelding ! » Maar 
Dr Ferdinand von Hebra (1816-1860) begreep de waarheid, die ons 
nu zo logisch lijkt, onmiddellijk en verklaarde integendeel : « Als de 
geschiedenis de lijst zal opmaken van alle fouten van de mensheid, 
zal dit een overduidelijk voorbeeld zijn. En men zal versteld staan 
van de blindheid en domheid van zulke geleerde experts, in hun 
eigen vak dan nog wel. »
De grondslag van de primaire gezondheidszorg is iedereen ervan te 
overtuigen en de gewoonten te veranderen. Daarna moeten we vac-
cineren, nakijken of er niet aan ziekten of ondervoeding geleden wordt 
– en nogmaals overtuigen – en pas dan, indien nodig, naar een spe-
cialist doorverwijzen : dan pas stopt de primaire gezondheidszorg. Een 
hygiënische bevalling maakt uiteraard, zowel voor de moeder als voor 
de vroedvrouw deel uit van de primaire gezondheidszorg. Toen hij de 
afwijkende mortaliteit bestudeerde van de jonge moeders in het laatste 
paviljoen, ten opzichte van de mortaliteit van de jonge moeders die 
onmiddellijk verzorgd werden, kreeg Semmelweis het door. De Hadiths 
vertellen dat de profeet Mohammed zijn handen geregeld en zorgvul-
dig waste. De Islamistische landen waren ons voor op het gebied van 
hygiëne en geneeskunde.

De uitgaven van de Belgen
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De traceerbaarheid en de GGO
In 1999 wordt een spoor van dioxine – een chloorderivaat van fenol, afkomstig uit benzoë (steenkolen- of aardolie-
extract), dat gebruikt wordt in de schoonmaak en in plastiek – in Belgisch kippenvlees gevonden. Onmiddellijk houdt de 
hele wereld de adem in (en de import van Belgische producten) : de Belgen vergiftigen hun vlees, hun eieren, hun melk, 
hun gerst… De opschudding bij ons is verschrikkellijk. De regering valt. Mensen die dagelijks dertig sigaretten roken 
slaan ineens in paniek omwille van dat kippenboutje van eergisteren.
Dioxine is een gif. Net als de taxus, vingerhoedskruid en heel wat paddestoelen. En elk jaar vergiftigen heel wat mensen 
zich met zelfgeplukte paddestoelen. Niets aan te doen : er wordt geen vlees meer gegeten zolang de zaak niet opge-
helderd is. En de schuldigen gestraft zijn. De gekke koe had al paniek gezaaid in de wereld : de Engelsen gaven hun 
koeien meel van gemalen dieren te eten aan planteneters ! En er wordt gevreesd dat het besmette rundsvlees de mens 
een ongeneeslijke degeneratie van de hersenen doorgeeft, die in het begin van de eeuw door twee jonge collegaʼs van 
de Duitse arts Alois Alzheimer, Creutzfeldt en Jakob, werd geïdentificeerd. Sinds dat jaar, en na hun overdreven maar 
gerechtvaardigde ongerustheid, eisen de Belgen de traceerbaarheid van hun voedingsproducten. De FOD heeft daar 
een directoraat voor gecreëerd. Elk voedingsmiddel moet op de voet gevolgd kunnen worden, niet enkel wanneer het te 
koop aangeboden wordt door een producent, maar ver daarvoor al. Welk dier ? Welke boer ? Wanneer ? Welke voeding 
heeft het dier gekregen : welk gras, welk hooi, eventueel welk ander voeder, granen, « rundsbiscuits » ? (Toch geen hor-
monen ? !) En waar komt dat voeder vandaan ? En door wie is dat geproduceerd, hoe, met welke meststoffen ? En die 
meststoffen, wat zat daarin ? Wie heeft die geproduceerd ? Op basis van wat, komende van waar ? Het is duidelijk dat 
de bronnen van de grondstoffen heel ver teruglopen. Maar dat is nog geen reden om niet te controleren wat mogelijk is, 
binnen een redelijke proportie en tijdspanne. Het is zowel een wetenschappelijk als een onderzoekswerk, en het verplicht 
iedereen tot een zware en dure administratie en boekhouding.
Het probleem van de traceerbaarheid van producten wordt vaak geassocieerd met dat van de genetisch gewijzigde 
organismen of GGOs. Het gaat allebei om voedselveiligheid, de FOD zorgt er dus ook voor. Uiteraard wijzigt de mens als 
sinds het Neolithicum, dat is al zoʼn tienduizend jaar, planten en dieren door kunstmatige selectie. Door de landbouw en 
veeteelt hebben we het rendement van graangewassen, fruit en groenten, eieren, en melk, van het vlees van onze huis-

dieren merkelijk opgedreven. Maar de veranderingen gingen langzaam, simpelweg 
door voor elke generatie die dieren of planten uit te kiezen die ons het beste 
uitkwamen : hoeveelheid, kwaliteit (zachtheid, vastheid, smaak), robuustheid, 

weerstand tegen insecten, ziekten, droogte… 
De bedreiging van de organismen die gewijzigd 

worden door een genetische ingreep 
kan helemaal anders uitdraaien : meer 
en meer kan eender wat met eender 
wat gemengd worden, en niemand weet 

wat de gevolgen kunnen zijn – bijvoor-
beeld van ze op te eten – na tien of 
honderd jaar. Misschien maken we 

ons onnodig zorgen. In de Verenigde 
Staten en veel andere landen baren de 

GGO niet veel zorgen. In de Europese Unie 
hebben de vrees voor de publieke opinie en 

de waarschuwingen van meerdere spe-
cialisten ertoe geleid dat we er momen-
teel uit voorzichtigheid (dit heet dan het 
voorzorgsprincipe) liever van afzien.

De federale staat past in België de Europese 
richtlijnen toe.
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De eerste zorgen waren meer « uit lief-
dadigheid » dan medisch onderbouwd. Pas 
tijdens de kruistochten, dankzij het con-
tact met de islamistische hospitalen waar 
de artsen volgens de Griekse wetenschap 
werkten en daarmee veel verder stonden 
dan de christenen, begon de specialisatie. 
(Ze kwam heel traag op gang : voor de 18de 
eeuw kwam er noch veel geneeskunde noch 
veel heelkunde aan bod in de ziekenhuizen, 
maar wel veel medeleven en toewijding. De 
artsen en chirurgen werkten enkel voor de 
belangrijke mensen : familie, vrienden, die 
ze persoonlijk wilden te hulp schieten.)

Lodewijk IX, koning van Frankrijk 
(1226-1270) stichtte het Hôpital des 
Quinze-Vingt (Hospitaal van de Vijftien-
Twintig, dus 15 x 20 = 300 bedden) voor 
de blinden. De lepralijders die zowel in 
de Middeleeuwen als in de Oudheid veel 
voorkwamen, werden eerder opgesloten 
dan verzorgd in de leprozenhuizen. Maar 
in de pest epidemie van de 13de en 14de 
eeuw stierf een derde tot de helft van de 
Europese bevolking, en werden zowel de 
lepralijders… als de lepra uitgeroeid.

Van de Renaissance tot de Franse 
Revolutie rezen de ziekenhuizen in het 
Westen als paddestoelen uit de grond, en 
verbeterde ook de kwaliteit van hun zorg-
verstrekking. Zowel in de Oostenrijkse 
Lage Landen als in Frankrijk, werden 
de asielen onder de Verlichting eindelijk 
beter uitgerust met medische voorzienin-
gen en een wetenschappelijk gefundeerde 
hygiëne in plaats van vrijgevigheid. Maar 
tijdens de Revolutie van 1789 verzorgden 
de hospitalen nog slechts voor een kwart 
gewonden of zieken, driekwart van hun 
bezetting bestond namelijk uit weeskin-
deren, alleenstaande ouderen, ongehuwde 

moeders, en vooral armen. Hun grootste 
taak was niet om ze te verzorgen, maar 
wel om hen onderdak te verlenen en te 
voeden.

Een beetje zoals het onderwijs, heeft 
de gezondheidszorg in België een dub-
bele evolutie ondergaan : enerzijds zijn de 
« privé » en de « openbare » netwerken 
naar elkaar toe gegroeid, en anderzijds 
worden de verantwoordelijkheden steeds 
meer volgens de taal door de gemeen-
schappen gedragen.

In de 19de eeuw en tot in de jaren 
zeventig, was de rivaliteit en concurren-
tie niet gebaseerd op de taalgrens, maar 
wel op de ideologische of confessionele 
keuze. De christenen wilden privé-scho-
len en ziekenhuizen. Dit betekende bijna 
altijd impliciet een katholieke instel-
ling. De anderen eisten een « neutraal », 
« vrijzinnig » of « pluralistisch », kortom 
een openbaar onderwijs. Vandaag de dag 
leidt deze rivaliteit nog slechts zelden tot 
koortsachtige discussies. De staat betaalt 
het onderwijzend personeel, net als de 
artsen en verplegers, van beide (privé en 
openbare) netwerken. Enkel de financie-
ring van investeringen of van bijkomende 
kosten blijven gedeeltelijk verschillend. 
En de samenwerking tussen beide netwer-
ken, of zelfs de overlang van het ene net-
werk naar het andere wekken nog weinig 
interesse.

Volgens het Koninklijk Besluit van 23 
mei 2001, dat het ontstaan van de FOD 
behandelt, is zijn eerste missie « de organi-
satie en financiering van de zorginstellin-
gen » ; we zien wat verder wat de huidige 
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De houdbaarheidsdatum van de voeding en de Voedselbank
De datum die op diverse voedingswaren (eieren, yoghurt, charcuterie, kaas, blikken…) vermeld staat, wordt doorgaans 
houdbaarheidsdatum of « uiterste verkoopdatum » genoemd.
De controverse die in de zomer van 2005 ontstaan is in verband met vervallen voedingswaren die opgekocht werden en 
opnieuw te koop gezet werden na vervalsing van de datum, heeft de interesse van het grote publiek aangewakkerd.
Volgens het Koninklijk Besluit van 13 november 1986 inzake de minimumhoudbaarheid van de voedingswaren – let 
op het woord minimum, niet maximum – duidt de vermelde datum echter aan tot wanneer « het voedsel zijn specifieke 
eigenschappen bewaart » als het maar op de juiste manier bewaard wordt. Heel wat producenten vermelden eveneens 
een houdbaarheidsduur in de ijskast eenmaal het blikje, de tube, de fles… geopend is.
Deze duur varieert uiteraard volgens de bereiding. Vers vlees, verse groenten en fruit worden vrij snel slecht, het valt ook 
op aan het uitzicht, de geur of de smaak. Sommige gekookte of gebakken bereidingen gaan langer mee. En toch zijn 
heel wat producten die uit verkoop gehaald worden omwille van deze minimum houdbaarheidsdatum zeker en vast nog 
voor consumptie geschikt, ze zijn zelfs nog lekker. Daarom heeft de Voedselbank voorgesteld om ze niet meer weg te 
gooien – een ware schande, aangezien de voedingswaren nog eetbaar zijn en er 
mensen van honger sterven – maar ze aan de armen te schenken.
In België heeft de Voedselbank in 2004 negen miljoen kilo voedingswaren 
verzameld, goed voor zoʼn 23 miljoen euro. Twee derde werd bij groo-
twarenhuizen ingezameld, de rest komt van diverse privé en openbare 
Europese bronnen. Ze werden door 661 liefdadigheidsinstellingen en 200 
vrijwilligers verdeeld aan ruim 100 000 behoeftigen. Uiteraard worden alle 
voedingswaren eerst geselecteerd : niemand zou slechte of giftige overschot-
ten op zijn bord krijgen. De koudeketen mag nooit onderbroken worden. En vooraleer 
wat dan ook opgediend wordt, wordt de kwaliteit van elk product gecontroleerd. « We 
geven dus aan de armen wat wij niet meer zouden opeten ? » Zeker 
niet ! Iedereen heeft thuis voedingswaren en verbruikt ze dagen of 
weken na aankoop. Het principe van de Belgische Voedselbank, net 
als van de andere voedselbanken (in Europa doen twaalf landen mee 
aan het project, de eerste Food Banks komen uit de Verenigde Staten) 
is eenvoudigweg verspilling te voorkomen en variatie te brengen in de 
voeding van armere mensen. De diëtisten van de meeste instellingen letten 
erop dat de producten die « na de commerciële minimumdatum » worden aangebo-
den, nooit de basis van de maaltijd uitmaken, maar een erg gewaardeerd extraatje 
vormen… De staat ziet toe op de conformiteit van al deze handelingen.

De Gezondheid : [www.health.fgov.be] — Duurzame Ontwikkeling  : [www.belgium.be/poddo]
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missies zijn van de FOD 
Volksgezondheid, 
Veiligheid van de 
Voedselketen en 
Leefmilieu.

Een van de beheer-
ders van Belgische zie-
kenhuizen is het OCMW 
(Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn).

Missies van de FOD 
Volksgezondheid, 
Veiligheid van de 
Voedselketen en 

Leefmilieu. 
De missies van de 

FOD worden over vijf 
directoraten verdeeld, volgens de drievou-
dige naam : 
1. De zorgverstrekkende instellingen 

beheren en financieren 
2. De primaire gezondheids-
zorg organiseren

3. De geneesmiddelen con-
troleren

4. De voeding aan de bron 
controleren : oorsprong en kwa-

liteit van de dieren, fruit, en 
groenten aan de basis van de 

voedselketen, productie- en opslag-
kanalen, etikettering, reclame 
en distributie.
5. Het leefmilieu 

beschermen en naar waarde 
schatten

Leefmilieu  
en Duurzame Ontwikkeling
De Programmatorische Overheidsdienst of 

POD Duurzame Ontwikkeling informeert en 
geeft raad aan alle instellingen, bedrijven en 
privé-personen in verband met dit toekomst-
project.

Duurzame ontwikkeling komt van het 
Engels sustainable development, duurzame 
groei, en doelt op een menselijke levenswijze 
die onze nakomelingen niet bedreigt. Zo letten 
we er bijvoorbeeld op om de aarde, ons leef-
milieu zo weinig mogelijk te vervuilen, zowel 
voor ons als voor onze kinderen. Sommige 
radioactieve stoffen worden snel minder radio-
actief, andere doen er miljoenen jaren over. De 
zware metalen die zich ophopen in de lucht, de 
aarde en het water vervuilen voor duizenden 
jaren. De afbraak van andere giftige stoffen 
varieert. Pesticides en meststoffen, die nuttig 

5. De solidariteit
Ook van de tijger en de beer werd alle kwaad verhuld

Omdat van machtigen het kwaad veel langer wordt geduld
Zo huilden alle dieren met de honden in het bos.

Ze waren allen heiligen. De tongen kwamen los !
Die van de ezel zelfs te veel, want overmoedig zei

Het dier : « Ik liep langs een abdij, daar lag een vette wei.
Was het de buitenkans, de honger, ʼt malse gras ? Ik weet niet

Door welke duivel ik mij toen opeens bekoren liet.
Ik graasde stiekem in het gras, ʼt was maar een smalle strook, 

Niet breder dan mijn tong, maar ja, ik mocht niet, hoe dan ook ? »
Gejoel steeg op, de langoor werd door allen uitgejouwd.

Een wolf begon het schijnproces en heeft hem toegesnauwd :
« Wat zoeken wij naar schuldigen ! Daar staat de onverlaat, 

Dat schurftig, kale beest. Hij is de stichter van ons kwaad ! »
De pekelzonde werd een zwaar vergrijp, niet te vergeven.

Het gras van anderen vreten ! Hij zou boeten met zijn leven !
Zijn boete was verdiend, ja, dat begreep de ezel wel.

Want boetelingen kleden zich het liefst in ezelsvel.
Zo zijn arresten van het hof soms wit en soms ook zwart, 
Al naar gelang men machtig is. Dit noemt men ook apart.
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zijn op korte termijn, zijn op lange termijn 
een bedreiging : ze verdwijnen niet vanzelf 
maar bevinden zich in wat we eten of eender 
waar ter wereld.

Deze ecologische tijdbommen moeten 
vernietigd worden, of ten minste voor een 
heel lange termijn afgezonderd worden (op de 
bodem van de oceanen ? In de kern van onze 
planeet ? In een baan om de zon brengen ? In 
de zon zelf ? In het oneindig heelal ?). Aan 
de andere kant verbruiken we vandaag de dag 
energiebronnen die zich in miljoenen jaren 
gevormd hebben : de verbranding van steen-
kolen, aardolie, aardgas. Vandaag vervuilen 
we onze planeet ermee, morgen heeft onze 
planeet er een tekort aan. 

Niemand vervuilt om te vervuilen. Als we 
onze « vuiligheid » eender waar weggooien, 
langs de straat, op de grond, als privé-perso-
nen of ondernemers in het geniep vaten of con-
tainers vol gevaarlijk afval in de vrije natuur 
storten, dan is dat uit luiheid, slordigheid of 
gierigheid.

We blijven aardolie en kernenergie gebrui-
ken ondanks hun belangrijke nadelen voor 
vandaag en morgen, enkel en alleen omdat het 
minder, veel minder kost dan de « zachte ener-
gieën ». Niet de bazen, maar de consumente 
– u en ik – betalen het verschil of zullen het 
betalen. Windkracht is heel duur en dient vol-
gens sommige specialisten nergens voor, aan-
gezien onze andere energiecentrales in gang 
moeten schieten zodra het niet meer of te hard 
waait. Maar ze vervuilt niet – of toch ? Meer 
en meer komen er in België, Noord-Duitsland, 
Frankrijk stemmen op tegen de nachtelijke 
« geluidsvervuiling » van de windmolens 
en de « visuele vervuiling » van onze mooie 
landschappen. Kortom, het is geen sine-
cure om de problemen van duurzame ontwik-
keling op te lossen. Gelukkig hebben we een 

federale instantie die dat debat op een weten-
schapppelijke, economische en democratische 
manier leidt.

I – Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De nationale solidariteit omvat 
twee domeinen waarvoor de gemeen-
schap zich steeds meer inzet : 
de Sociale Zekerheid enerzijds 
en Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg anderzijds. Daaraan 
voegen we Gelijkheid van Kansen 
en Maatschappelijke Integratie, 
Armoedebestrijding en Sociale 
Economie toe.

Ligt er een christelijk gevoel aan de 
basis : bemin je naaste, sta de armen 
bij, help de weduwen en wezen ? Of 
een socialistisch gevoel dat verband 
houdt met de opmars van de arbeiders-
klasse, die samen met België aan het 
begin van de 19de eeuw het licht ziet ?

In elk geval geven de dierenge-
meenschappen, zelfs diegene die het 
dichtste bij de mens staan zoals de 
groepen grote apen, vooral onze neven 
de chimpansees, geen enkele blijk van 
universele solidariteit. Hun solidariteit 
wordt beperkt tot hun gemeenschap. 
De onze is « filosofisch » bepaald. Wij 
reiken een individu de hand omdat wij 
(meestal impliciet) oordelen dat hij 
zelfbewust is – of het (opnieuw) kan 
worden–.

We eisen eveneens – en dit maakt 
ons eigenlijk tot mens – dat het juiste 
op de waarheid gefundeerd is. Daarvan 
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Tewerkstellingsmaatregelen
Een nieuwe missie voor de Staat is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk burgers een job vinden die hen ligt en 
waarmee ze op hun beurt de gemeenschap kunnen helpen.
Kan je iemand een mooiere dienst bewijzen dan hem een nuttige job te geven waarin hij zijn talenten optimaal kan 
benutten ?
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vinden we niets terug bij de dieren, die 
enkel de wetten van de jungle kennen : 
de wet van de sterkste. We denken hier-
bij aan De Pest in het rijk der dieren, 
van Jean de La Fontaine. De leeuw 
roept alle dieren bijeen opdat de Hemel 
een einde zou stellen aan de epidemie 
als de schuldige zich opoffert. Maar 
wie heeft de zonde begaan die met de 
pest bestraft wordt ?

Twee ministeries, vandaag twee 
FODʼs zijn nochtans gebaseerd op de 
solidariteit : de FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg en de FOD 
Sociale Zekerheid.

Scholings-
graad

Tussen 15 en 24 jaar De 25 à 49 ans De 50 à 64 ans
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal

- lage 24,8 % 29,6 % 26,4 % 10,0 % 15,0 % 11,8 % 4,7 % 7,8 % 5,8 %

- middelmatige 13,4 % 19,0 % 15,8 % 5,1 % 8,2 % 6,4 % 3,6 % 4,2 % 3,9 %
- hoge 14,7 % 10,8 % 12,3 % 3,2 % 4,1 % 3,7 % 3,0 % 2,1 % 2,7 %

Totaal 17,2 % 18,3 % 17,7 % 6,0 % 8,0 % 6,9 % 3,9 % 5,0 % 4,3 %

De geheimen van het hedendaags  
sociaal model in België

Om de job te vinden waar hij volgens de wet recht op heeft, kan 
de Belgische burger zich in Vlaanderen wenden tot de VDAB, 
in Brussel tot de ORBEM, in Wallonië tot de FOREM en in de 
Duitstalige Gemeenschap tot het Arbeitsamt : arbeidskaart, tewe-
rkstellingsmaatregelen, programmaʼs voor professionele inpassing, 
doorstromingsprogrammaʼs, of tot het PWA (Plaatselijk Werkgelege
nheidsagentschap) : werk, dienstencheques…
Om zich op het werk te verdedigen, om steun te vinden tegenover zijn 
werkgever, om zijn arbeidsvoorwaarden, zijn uurregeling, zijn loon… 
te verbeteren, kan hij zich wenden tot een vakbond naar keuze (libe-
raal, christelijk, socialistisch), tot ontelbare beroepsverenigingen, of 
tot de regionale directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD. 
Hij kan zich ook wenden tot een Openbare Instelling van Sociale 
Zekerheid. (We bespreken de sociale zekerheid hierna). 
Om zijn rechten op werkloosheidsuitkeringen en prepensioen 
te garanderen, kan hij raad vragen aan zijn regionale uitbetaling-
sinstelling van werkloosheidsuitkeringen (HVW of vakbonden), 
daarna eventueel aan de VDAB, de bekende Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (ACTIVA-plan, tijdskrediet, 
loopbaanonderbreking…).
Hij kan zich uiteindelijk ook wenden tot het Instituut voor de Gelijkheid 
van vrouwen en mannen of tot het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 
en voor Racismebestrijding indien hij discriminatie vreest, voorna-
melijk in het kader van zijn recht op werk, maar ook van promotie, 
huisvesting of van eender welke andere situatie. In 2005 vallen deze 
instellingen onder de bevoegdheid van Minister Christian Dupont.
We willen een burger niet in moeilijkheden brengen, en zeker niet 
voor dit basisrecht : de waardigheid en de onafhankelijkheid die met 
een job gepaard gaan.

We kennen de huidige situatie, met een 
sociale dialoog die wijst op onze wil om 
te overleggen, maar het was eens anders. 
Op het einde van de 19de eeuw leidde de 
uiterst moeilijke situatie van de arbeiders-
klasse tot een sociale ontploffing die een 
aanleiding was voor stakingen.  Sinds het 
ontstaan in 1886, nam de BAP (Belgische 
Arbeiderspartij) het op voor de verde-
diging van de arbeiders en hun sociale 
eisen.

Scholingsgraad van de Belgen anno 2005 
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Diploma van de werkende actieve bevolking (%) Diploma van de werkloze bevolking (%)

Onder invloed van het Belgische epis-
copaat vormden op hetzelfde moment drie 
resoluties een directe inspiratie voor de 
bekende pauselijke encycliek RERUM 
NOVARUM, « Van de nieuwe dingen » 
uit 1891 die de sociale pioniersdoctrine 
van de Kerk vormt :
–  De arbeiders hebben recht op een loon 

dat hen en hun familie een menswaar-
dig bestaan verzekert, en dat hun kin-
deren toelaat om de studies te volgen 
die ze wensen ; 

– De vakbonden zijn wettig ; hun wette-
lijke acties moeten door de wet worden 
beschermd en niet verhinderd ;

– De Staat heeft het recht – of, indien 
nodig, de plicht – om tussenbeide te 
komen en de winsten van de onderne-
mingen te herverdelen. 
Deze drievoudige revolutionaire bes-

lissing bracht het sociaal proces in een 
stroomversnelling. Ondernemers, intellec-
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Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : [www.meta.fgov.be]

De drie missies van de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid  

en Sociaal Overleg 
De drie missies van deze FOD vandaag 

de dag zijn overduidelijk :
1. Een evenwicht waarborgen in de werkre-

latie van werkgevers en werknemers, 
helpen om conflictsituaties op te lossen 

2. In samenwerking met een sociaal 
Europa het welzijn op het werk bescher-
men en promoten

3. Een job vinden voor iedereen die ieder-
een de beste gelijkheidskansen biedt en, 
zolang als nodig zal zijn, de werkloos-
heid opvangenSociale zekerheid

Diploma van de werkende inactieve bevolking (%) Diploma behaald door de hele bevolking (%)
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tuelen en vakbondsafgevaardigden waren 
rond de tafel gaan zitten om drie reuzes-
tappen te zetten in de sociale wereld. De 
kerk gaf toe dat de individuele liefdadi-
gheid toch niet alles was.  De collectieve 
solidariteit moest het licht zien. De staat 
had het recht en de plicht om erop toe 
te zien, en mocht ze in extreme gevallen 
via de wet laten gelden boven het eigen-
domsrecht.

Het sociaal overleg
België heeft een lange traditie van 

sociaal overleg. Dit heeft reeds tot heel 
wat grote vooruitgangen geleid in vers-
chillende domeinen : welzijn op het werk, 
lonen, rechten van de werknemers enzo-
voort. De leiders van de werkgevers- en 
werknemersorganisaties komen geregeld 
bijeen en sluiten op autonome wijze om de 
twee jaar een interprofessioneel akkoord 
binnen een federaal vastgelegd kader. De 

II – Sociale Zekerheid

Net als bij de belastingen worden de sociale bijdragen eerst geïnd en dan verdeeld
Voor de werknemers int de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de sociale bijdragen van werkgevers en werkne-
mers. Deze bijdragen worden samen met bijkomende financiële middelen verdeeld tussen :
1. De ziekte- en invaliditeitsverzekering, die beheerd wordt door de RIZIV of Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsv

erzekering. De verzekeringsorganismen (zoals de ziekenfondsen) betalen de gezondheidszorgen terug en betalen 
moederschaps- en werkonbekwaamheidsvergoedingen uit. 

2. De ouderdoms- en overlevingspensioenen, worden beheerd door de RVP. De pensioensaanvragen worden naar 
de RVP gestuurd door de gemeentelijke overheden.

3. De gezinsbijslag. De RKW of Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers verdeelt de bijdragen die bestemd zijn 
voor de betaling van de kinderbijslag tussen de kinderbijslagfondsen.

4. De beroepsziektenverzekering wordt beheerd door het FBZ of Fonds voor de Beroepsziekten. Het staat in voor de 
behandeling van de aanvragen en de uitbetaling van de bijdragen. 

5. De arbeidsongevallenverzekering. Het FAO (Fonds voor Arbeidsongevallen) vergoedt de getroffenen wier werkge-
vers niet verzekerd zijn of hun verplichtingen niet nakomen.

6. De werkloosheid wordt beheerd en gecontroleerd door de RVA (zie hoger) ; de werkloosheidsuitkeringen worden 
betaald door officiële uitbetalingsinstellingen of door vakbonden. 

7. De jaarlijkse vakantie wordt beheerd door de RJV, de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, die eveneens de vakan-
tiefondsen, die de uitbetaling verzorgen, beheert. 

Zowel voor de zelfstandigen als voor de ambtenaren bestaan er gelijkaardige instellingen ; het is dan ook niet nodig ze 
hier allemaal op te noemen. RSVZ staat voor Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. En RSZPPO 
betekent Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten. 
Deze ingewikkelde structuur werkt goed. Tot (bijna) ieders voldoening. Uiteraard wordt er, net als over de staat, gemop-
perd. « Ik word er niet wijs uit ! » (« Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar ? – Slecht ! ») Maar het gebeurt slechts hoogst 
uitzonderlijk dat een serieuze misstap het leven of zelfs de levenskwaliteit van een burger in het gedrang brengt. De com-
plexiteit van de sociale zekerheid is het resultaat van de optelsom van alle moederinstellingen, maar laat haar ook toe om 
soepel te zijn en zich snel te kunnen aanpassen aan de mensen in nood. Blijkbaar is dit « typisch Belgisch » ingewikkelde 
knutselwerk nog maar eens een voorbeeld van de subsidiaire nabijheid die onze instellingen kenmerkt. Eigenlijk zit het 
allemaal niet zo slecht in elkaar : het zit zelfs duivels goed in elkaar !
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regering komt enkel tussenbeide indien 
de sociale partners niet tot een akkoord 
komen in de overlegfase. Dit is nog maar 
tweemaal gebeurd in de laatste 20 jaar. 
Deze interprofessionele akkoorden zijn 
richtlijnen voor het beleid dat de organisa-
ties zouden willen voeren in de besproken 
materies. Daarna schuiven ze die door naar 
de regering en naar hun vertegenwoordi-
gers op sectorieel niveau, om als leidraad 
te dienen bij onderhandelingen. Er bes-
taan namelijk 150 paritaire commissies en 
ondercommissies op het sectorieel niveau. 
Ze helpen de werkgevers- en werknemer-
sorganisaties om de werkomstandigheden 
in hun sector te regelen in Collectieve 
Arbeidsovereenkomsten (CAOʼs), reke-
ning houdend met de hierboven vermelde 
akkoorden. Op het laatste niveau tenslotte 
wordt een bedrijfsraad georganiseerd in de 
bedrijven met een bepaald aantal werkne-
mers. De werkgevers- en werknemersor-

ganisaties spelen eveneens een grote rol op 
internationaal vlak, op het niveau van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
van de Internationale Arbeidsconferentie. 
De IAO bereidt de conventies en aanbeve-
lingen voor en stelt ze voor. Het doel van 
heel dit systeem is om conflicten tussen 
werkgevers en werknemers te vermijden 
of op te lossen, door algemene principes 
vast te leggen die door en voor iedereen 
toegepast kunnen worden.

In België is de staatsorganisatie 
van de solidariteit ten opzichte 

van de burgers voorbeeldig.

Het kunstenaarsstatuut
Sinds 20 augustus 2003 krijgen de Belgische kunstenaars en kunst-
ambachtslui hetzelfde statuut als werknemers.  Dit levert hen meerdere 
rechten op, zoals bijvoorbeeld het recht op een pensioen.  Dit tenzij de 
Kunstenaarscommissie, die hiervoor werd opgericht, sommigen onder 
hen op basis van hun inkomsten als zelfstandigen beschouwd.

Werk en werkloosheid bij de vrouwen (x1000) Werk en werkloosheid bij de mannen (x1000)



84
175 jaar ten dienste van iedereen

Het principe van de nationale solida-
riteit, gewaarborgd door de staat en met 
het akkoord van zowel de ondernemers als 
de kerk, bleek een enorme sociale voor-
uitgang ; het vond weldra in heel Europa 
weerklank. Het Belgisch sociaal model 
werd overal overgenomen. 

Het was nochtans niet perfect, de con-
flicten waren niet uitgeroeid. Maar steeds 
konden ze door middel van onderhandelin-
gen opgelost worden. Vooral in Wallonië 
worden de stakingen en sociale conflicten 
soms nog door de marxistische ideologie 
getekend.

In 1945 werd de nieuwe grondslag 
gelegd van ons systeem van sociale 
bescherming : het is een soepele versie 

van de Britse Welfare State geworden. Ons 
Belgisch model is heel ingewikkeld – net 
als ons systeem van gewesten en gemeen-
schappen, en gedeeltelijk ook om dezelfde 
redenen : de instellingen weerspiegelen 
onze complexe werkelijkheid ; oog voor 
subsidiariteit – en wordt overal ter wereld 
bestudeerd. Onze vakbondsafgevaardigden 
zijn niet alleen bij ons vedetten, hun over-
tuigingen en ervaring zijn een voorbeeld 
voor heel wat (verafgelegen) landen.

De drie missies van de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid  

en Sociaal Overleg 
De drie missies van deze FOD vandaag 

de dag zijn overduidelijk :
1. Een evenwicht waarborgen in de werkre-

latie van werkgevers en werknemers, 
helpen om conflictsituaties op te lossen 

Sociale Zekerheid : [www.socialsecurity.be] — Interview of Julien Van Geertsom : [www.mi-is.be]

De POD Maatschappelijke integratie heeft als missie  ervoor te 
zorgen dat alle burgers hun fundamentele grondrechten kunnen 
uitoefenen
Recht op een menswaardig  inkomen, maar ook recht op werk, op 
cultuur, op onderwijs, op een decente woning, op maatschappelijke 
dienstverlening,…
Twee voorbeeldjes.
 Onze minister C. Dupont stampte,in deze tijden van uit de pan swin-
gende mazoutprijzen een fonds uit de grond om armere gezinnen 
ook toe te laten zich te verwarmen. Op een paar weken tijd hebben 
onze mensen ervoor gezorgd dat de OCMWʼs snel de tussenkomst 
aan de mensen kunnen betalen.
Vernieuwend is ons experiment om mensen die zelf armoede hebben 
beleefd, na een specifieke opleiding, in te schakelen in onze admi-
nistratie en in de dienstverlening van andere federale administraties. 
Deze mensen zijn ervaringsdeskundigen en moeten er voor zorgen 
dat we toegankelijk zijn voor mensen in armoede: begrijpelijk voor 
hen en met begrip voor hun problemen. Zo krijgen ze beter toegang 
tot hun grondrechten.

Julien Van Geertsom
Voorzitter van het Directiecomité  

van de POD Maatschappelijke integratie

Werk en werkloosheid (x1000)
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2. In samenwerking met een sociaal 
Europa het welzijn op het werk bescher-
men en promoten

3. Een job vinden voor iedereen die ieder-
een de beste gelijkheidskansen biedt en, 
zolang als nodig zal zijn, de werkloos-
heid opvangenSociale zekerheid
De dubbele missie van deze FOD, die 

voortvloeit uit de vorige, is eveneens erg 
expliciet :
1. Een voortrekkersrol spelen voor de 

overheden (op alle niveaus van de 
openbare verantwoordelijkheid), de 
werkgevers- en werknemersvertegen-
woordigers of vakbonden met het oog 
op de verbetering van de sociale zeker-
heid : onderhandelingen, akkoorden, 
algemeen of principieel beheer, vanuit 
het standpunt van de organisatoren.

2. Erop toezien dat iedereen maximaal 
kan genieten van zijn rechten op soci-
ale zekerheid : in werking stellen, par-
ticulier of feitelijk beheer, vanuit het 
standpunt van de begunstigden.

Een knutselwerk dat  
op wieltjes loopt

Het bewogen ontstaan van onze sociale 
zekerheid verklaart waarom er in België, 
ondanks de opmerkelijke correctheid in 
de praktijk, geen eenvormig stelsel bestaat 
voor alle burgers.

De drie voornaamste stelsels zijn het 
werknemersstelsel, het zelfstandigenstelsel 
en het ambtenarenstelsel. We voegen er, ter 

vervollediging, nog het stelsel van zeelieden 
ter koopvaardij, van mijnwerkers en van de 
overzeese sociale zekerheid aan toe.

En toch zouden er nog mensen zijn die 
buiten elk stelsel vallen indien de overheid 
geen bijkomende stelsels had uitgevonden 
die hen toch een minimuminkomen garan-
deren. De staat zorgt vandaag de dag voor 
uitkeringen aan personen met een handi-
cap, voor een leefloon voor mensen die 
in de Vierde Wereld dreigen te belanden, 
gewaarborgd onderhoudsgeld voor kin-
deren en een gewaarborgd minimumin-
komen voor ouderen die geen of weinig 
pensioen genieten.

6. Productie en Consumptie

De bedoeling (van de 
ondernemer) is niet om 
het algemeen belang 
te dienen … Hij werkt 
om zijn product zo 
waardevol moge-
lijk te maken en dit, 
puur uit eigenbe-
lang. Hiervoor wordt 
hij geleid door een 
onzichtbare hand om 
een doel te bereiken dat 
eigenlijk niet in het pro-
ject voorzien was.  (…) Hij zoekt 
zijn eigen belang, maar werkt op die 
manier veel efficiënter in het belang van de maats-
chappij dan als hij dit echt voor ogen gehad had.  
(Adam Smith (1723-1790))
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… De Derde Wereld, en de Vierde Wereld 
Waarom duiden we de arme landen aan met de term Derde 
Wereld ? Dit beeld komt nog maar eens uit de tijd van de 
Franse Revolutie. In 1789 zijn de Parijzenaars erg ontevre-
den – de oogst is een ramp en de filosofen schrijven dit toe 
aan de onbekwaamheid van het koninklijk bestuur en de 
overdreven luxe van Versailles –, daarom roept Lodewijk 
XVI de « staten-generaal » (Etats Généraux) bij elkaar om 
een oplossing te vinden. De Franse burgers lijken in drie 
« standen » opgesplitst te zijn : de geestelijkheid (de katho-
lieke Kerk van Frankrijk), de adel – deze twee eerste stan-
den hebben allerlei voorrechten – en de « derde stand » : 
het volk. Het volk, de Derde Stand, kent geen voorrech-
ten (ook al zijn heel wat burgers veel rijker dan de meeste 
edellieden of geestelijken) en eist zijn rechten op.
In 1952 verschijnt in L’Observateur het artikel « Trois 
mondes, une planète » van de hand van de Franse demo-
graaf Alfred Sauvy (1898 – 1990). Hierin vergelijkt hij de 
armoede van de meeste landen met die van de Derde Stand 
in Frankrijk in 1789. De planeet leeft voor het Westen en 
de communistische (Sovjet-) wereld, de rest van de wereld 
« wordt uitgebuit en geminacht, maar wil ook iets worden. »
Dit artikel opent met volgende zinnen :
We hebben het vaak over de twee werelden, van hun 
mogelijke oorlog, van hun samenleving enz., maar ver-
geten te vaak dat er een derde bestaat, de grootste, en 

eigenlijk chronologisch gezien de eerste.  Het is het geheel 
van wat we in Verenigde Naties-sijl de onderontwikkelde 
landen noemen.

We kunnen de zaken ook anders zien als we ons in de 
plaats stellen van de grootste massa : twee voorlopers 
hebben enkele eeuwen voorsprong genomen : het Westen 
(door de band rechts, liberaal, kapitalistisch) en het Oosten 
(door de band links, radicaal-socialistisch, marxistisch, 
communistisch, russisch).  Moeten we één van beiden 
volgen of een derde pad bewandelen ?

In die tijd droomden heel wat mensen ervan dat de Derde 
Wereld een nieuwe weg zou openen, een « Derde Spoor » 
naar vooruitgang, en op die manier zowel de marxistische 
dictatuur als de onmenselijke kapitalistische handel zouden 
verwerpen.
De ineenstorting van de USSR heeft er nu de meeste link-
sen, zowel in België, in het Westen als in dat deel van de 
Derde Wereld dat zijn deuren opent voor de vrije econo-
mie, van overtuigd dat dat Derde Spoor… sinds 1945 in 
België gevolgd wordt. Een « rechtse » markteconomie, 
maar toch democratisch en steeds nauwer, dichter, sub-
sidiair gecontroleerd door vertegenwoordigers van ieder-
een, die verkozen worden volgens het principe « één man 
(of één vrouw) = één stem ». « Links », dus. Op hetzelfde 
ogenblik hebben de « liberale » partijen (in de Europese 
betekenis) in België en elders in het Westen, onvoorwaar-
delijk ingestemd met dit democratisch ideaal.

De Vierde Wereld
Sinds de Franse abt Joseph Wresinsky (1917-1988), zoon van 
een Poolse vader en een Spaanse moeder, in 1956 de liefdadig-
heidsorganisatie Aide à toute détresse oprichtte, is deze metafoor 
erg gebruikelijk. De arme volkeren uit de buitenwereld (noch het 
Westen, noch de Sovjetunie) worden wel Derde Wereld genoemd, 
waarom de marginalen in onze maatschappij dan niet als « Vierde 
Wereld » bestempelen ? Deze genegeerde mensen leven opeenge-
pakt in sloppenwijken, vaak in extreme omstandigheden. Abt Pierre 
kwam ook al voor hen op. Zoals zo vaak het geval is, wijst de Kerk 
de weg, en de Staat volgt. Bij ons is het de Sociale Zekerheid die, 
dankzij het leefloon, de mensen uit de Vierde Wereld helpt om een 
uitweg te vinden, zich te integreren of opnieuw een plaats te vinden 
in onze maatschappij.
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Andere instellingen beheren dan 
weer de pensioenen van gepensioneerde, 
zieke of verongelukte personen voor 
wie geregeld bijdragen betaald zijn. Dit 
zijn meestal heel grote instellingen, met 
enorme budgetten, en met een parastataal 
statuut (« bijna van de staat » of « naast 
de staat »). Voorbeelden van zoʼn instel-
lingen zijn de RVP of Rijksdienst voor 
Pensioenen en de RIZIV of Rijksinstituut 
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Aan deze twee FODʼs die gebaseerd 
zijn op solidariteit, voegen we nog de 
Programmatorische Overheidsdiensten 
of PODʼs Maatschappelijke Integratie, 
Armoedebestrijding en Sociale Economie 
toe. Hun missies blijken duidelijk uit hun 
benaming.

Vanuit een collectief standpunt gezien, 
probeert de staat de economie van het land 
ten dienste van iedereen, en vooral van de 
armen, te organiseren. 

Links en rechts, de derde stand… 
Tijdens de Franse Revolutie (1789-1795) werden de Franse parlementsleden onderverdeeld in links en rechts, volgens 
hun zitplaats in de Nationale Vergadering (Assemblée nationale) : de voorstanders van meer staat zaten links, de voors-
tander van minder staat zaten rechts. In die tijd waren ze allen liberaal, wat betekent dat ze allen, in meerdere of min-
dere mate, maar toch, allen voorstander waren van vrijheden ten opzichte van het Ancien Régime, dat monarchistisch, 
« absolutistisch » en « arbitrair » was. Deze oude betekenis van « liberaal » is gebleven in het Engels, en dan zeker in 
de Verenigde Staten, maar wijst nu meer op de voorstanders van « meer naar de staat », terwijl de conservatives eerder 
voorstander zijn van « minder naar de staat ». 
Zowel in België als algemeen in de Europese Unie, wordt links vertegenwoordigd door de communistische, socialistis-
che of ecologische partijen. Rechts wordt vertegenwoordigd door de liberalen – daar kijken de Amerikanen nog steeds 
vreemd van op. De christelijke, of vandaag humanistische partij, zit centraal tussen rechts en links.
België heeft het grote geluk gehad dat het vaak bestuurd werd door allianties tussen partijen die niet dezelfde visie 
hadden. Dit is gedeeltelijk te danken aan onze Grondwet, die reeds in 1830 opmerkelijk democratisch en representatief 
was en sindsdien steeds in die zin is versterkt. De meeste democratische landen, vooral de Europese en zeker de landen 
uit de Europese Unie, hebben een gelijkaardige evolutie meegemaakt. Dit verklaart waarschijnlijk mee waarom wij van-
daag de dag veel rijker zijn dan de burgers uit de vroegere Sovjetunie en haar satellietstaten, maar toch over een veel 
betere, eerlijke, efficiënte en menswaardige sociale zekerheid beschikken dan de Verenigde Staten.

Primaire, secundaire en tertiaire sector
De primaire economie zorgt voor de primaire overlevingsmiddelen : de voeding en alle afgeleide producten. De productie 
van water, granen, eieren en melk, groenten en fruit, en levend vlees : kalveren, runderen, varkens, gevogelte…
De secundaire economie zorgt voor de industrialisering ervan, en ruimer, de hele industrie : machines en fabrieken zoals 
de mijnen, staalnijverheid, hoogovens sinds de 19de eeuw. 
En de tertiaire economie omvat alles wat noch in de primaire noch in de secundaire sector zit, en een andere dienst 
verleent : banken, reisagentschappen, informatica, handel, toerisme, sport, restaurants en cafés, bioscoop en televisie… 
Deze tertiaire sector is nu veruit de belangrijkste in alle ontwikkelde landen. Ze typeert hen. Van haar vooruitgang hangt 
nu het vervolg van ons menselijk avontuur af. 
Aandeel van de Belgische actieve bevolking in de drie sectoren : – Primaire (landbouw en veeteelt) : 1, 3%, 
    – Secundaire (industrie) 24, 5%, 
    – Tertiaire (diensten) 74, 2%
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Energie : steenkolen, aardolie of aardgas, zonne-, atoom- of windenergie ?
Momenteel wordt er een vurig debat over gevoerd : het is een technische, maar ook een maatschappelijke keuze. 
Welke energie moeten we kiezen voor onze bedrijven, onze straatlantaarns, onze broodrooster, onze computer ? Onze 
autoʼs, bussen, autocars en vrachtwagens rijden op aardolie (benzine of diesel), soms op aardgas, binnenkort misschien 
gedeeltelijk op suikerbieten of koolzaad. (De eerste motor die de Duitse ingenieur Rudolf Diesel in 1897 uitvond, reed op 
plantaardige olie. Maar om alle voertuigen ter wereld op zonnebloemen of aardpeer te laten rijden, moeten we er bijna al 
onze velden voor vrijmaken… en dan is er geen eten meer.) Treinen rijden op diesel of elektriciteit. Bijna alle verlichting 
is elektrisch. De elektriciteit blijft stijgen.
Maar hoe wordt de elektriciteit zelf opgewekt ? In België is dat vandaag de dag voor 55% door kernsplitsing, de rest komt 
van klassieke elektriciteitscentrales op steenkolen of aardgas (de gas-stoomturbines leveren een uitstekend rendement), 
enkele procenten komen van hydraulische energie (stuwdam, waterval, turbines), en minder dan 1% komt van de wind-
energie, dankzij die gigantische moderne windmolens.
Elektriciteit is zonder veel verlies vervoerbaar over lijnen op hoge of middelhoge spanning. Maar ze kan niet gestockeerd 
worden. De productieplannen in België voorzien een stroomopwekking die elk kwartier wordt aangepast volgens de 
vraag, non stop, dag en nacht, 365 dagen per jaar. Als er een teveel is, gaat dat verloren. Als er een tekort is, moet het 
van elders komen. Frankrijk heeft vaak overschotten : dankzij haar spitstechnologie op het vlak van kernenergie staat het 
in voor de productie van 22 % van de hele Europese Unie.
De problemen zijn ingewikkeld. Steenkolen, aardolie of aardgas verbranden vervuilt (kooldioxide die in de lucht wordt ver-
spreid) en verbruikt de natuurlijke rijkdommen van onze planeet. In 1970 zei men dat alles tegen het jaar 2000 opgebruikt 
zou zijn, wat tot een regelrechte ramp zou leiden. Volgens de voorraden die we nu kennen, en indien de consumptie een 
redelijke groei aanhoudt, kunnen we nog 40 jaar aardolie verbruiken, 65 jaar aardgas en 150 jaar steenkolen.
Kernenergie boezemt schrik in. De kerncentrales werken met uranium, net als de atoombommen van Hiroshima en 
Nagasaki bijvoorbeeld. We vrezen een ergere versie van Tchernobyl. Of een ontploffing van een centrale, niet te wijten 
aan een menselijke fout of onvoorzichtigheid, maar aan een terroristische daad. Wat als vliegtuig door Al-Qaeda gekaapt 
wordt en op een atoomcentrale neerstort ? Daarenboven is er de angst voor « radioactieve bestraling » die zou kunnen 
ontsnappen uit de centrale, maar verzwegen wordt door de overheid om paniek te voorkomen, en op die manier volledige 
landen duizenden jaren lang zou vervuilen. Er wordt veel over mogelijke straling gesproken, maar weinig over de giftige 
zware metalen die zich opstapelen in de oceanen en misschien nog op andere onbekende plaatsen.
De groenen bevelen de propere, hernieuwbare en zachte energieën aan :
– propere, die niet vervuilen ; 
– oneindig hernieuwbare, zoals de zonnewarmte, de energie van de golven of de getijden, het omzetten van de warmte 

van de aarde, van de windkracht, de biomassa, vergassing en biobrandstoffen (maken gebruik van hout en bepaalde 
organische residuʼs zonder te vervuilen) ;

– zachte en ongevaarlijke, op korte of lange termijn, dus geen steenkolen, kern-
energie, aardolieof gas : de (gebeurde of gevreesde) ongevallen (en het 
risico op aanslagen) maken ze gevaarlijk ; ze vervuilen de planeet.

Maar de prijzen, het rendement en de investeringen zijn niet te vergelijken. 
Een kerncentrale bouwen neemt vijf jaar in beslag en kost handenvol geld, 
maar uranium is er in overvloed en de kosten voor het onderhoud en het 
dagelijkse toezicht zijn miniem. De ontginning van niet-hernieuwbare fos-
siele brandstoffen (steenkolen, aardolie, aardgas) wordt alsmaar duurder 
en gevaarlijker, en hun verbranding vervuilt onze lucht. Maar de klassieke 
centrales zijn relatief goedkoop, ze kunnen steeds beter geautomatiseerd 
worden en vervuilen steeds minder.

Energie verbruik
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Vanuit een individueel standpunt 
gezien, tracht de staat zoveel mogelijk om 
de mensen die uit het arbeidscircuit en de 
sociale bescherming beland zijn, er terug 
in te krijgen.

Heel wat mensen uit de Vierde Wereld, 
zoals daklozen, weten niet eens dat ze 
dezelfde rechten hebben als alle andere 
Belgen, net als iedereen die op Belgisch 
grondgebied verblijft. Iedereen heeft 
echter recht op medische hulp, ook al zijn 
ze niet aangesloten bij een ziekenfonds, 
hebben ze geen dak boven het hoofd en 
geen identiteitskaart. Het OCMW of 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn kan daarenboven, na een kort 
onderzoek (want er zijn overal profiteurs 
en oplichters) een « mini leefloon » voor-
stellen (dat trouwens al hoog is vergeleken 
met de derde of vierde wereld), een tijde-
lijk onderkomen, voedselbonnen… Ten 
slotte kan iedereen die vindt dat hij niet 

correct behandeld werd door het OCMW 
een beroep indienen bij de arbeidsrecht-
bank, waarvan hij het adres zal krijgen 
van het OCMW zelf.

Ondernemingssteun brengt een even-
wicht tussen enerzijds de bescherming van 
de burger als werknemer (namelijk via de 
vakbonden) en anderzijds de steun aan 
de producenten van goederen, en dus de 
bescherming van de burger als consument.

Dit is een van de laatste sectoren 
waarin de staat of een subsidiaire macht 
tussenkomt. 

Vanaf de 18de eeuw begint men na te 
denken over de rol van de machten. Moet 
de staat deelnemen aan de productie en 
het beheer van de nationale rijkdom ? De 
verlichte despoten vinden van wel. En de 
staat wordt dan vroegtijdig kapitalistisch 
en socialistisch. Anderen gaan uit van de 
omgekeerde theorie : de staat moet zich 
enkel bezighouden met zijn taken, en die 

Iedereen zou liever kernenergie uit fusie dan uit splijtstof verkrijgen : waterstof is er in overvloed en kost niets, en het ren-
dement zou fantastisch zijn. Maar met onze hedendaagse technieken doet de warmte de machines in enkele seconden 
smelten. De stuwdammen en andere hydraulische energie zijn proper, zacht, veilig, maar worden momenteel maximaal 
benut in ons land. Als er geen of niet genoeg wind is, stoppen de windmolens. Maar we kunnen de toevoer van elektriciteit 
niet stopzetten : de ziekenhuizen, liften, treinen en computers zouden stilvallen ; het zou niet alleen ongevallen, maar 
ook een enorme wanorde veroorzaken. Het rendement van zonne-energie is middelmatig, en is in België daarenboven 
erg wisselvallig. 
Voor de vrijmaking van de energiemarkt binnen de Europese Unie had de Belgische onderneming Electrabel 90% van de 
elektriciteitsdistributie in België in handen. De Franse onderneming Suez, die er al de helft van in handen heeft, wenst in 
de zomer van 2005 het volledige bedrijf over te nemen. Electrabel heeft nu al maar 75% meer van de Belgische markt in 
handen en dit aandeel zal waarschijnlijk nog dalen. Maar toch gaat Suez ervan uit dat ze, dankzij haar goede inplanting 
in de Franse markt en dankzij de uitzonderlijke technische begaafdheid van Electrabel, zoʼn 15% van de Franse energie-
markt in handen zou kunnen krijgen. 15% van de Franse markt komt echter overeen met 100% van de Belgische markt. 
Wat moeten we doen ? Wat moet er aangeraden worden ? 
Dit is één van de kopzorgen van de FOD. De politici zullen beslissen, en dat zijn wij, het soevereine volk, u en ik. Want 
we leven in een democratie. En als de windmolens momenteel de wind in de zeilen hebben, dan is dat te danken aan het 
verkiezingssucces van de groene partijen.

Productie & Consumptie : [www.mineco.fgov.be]
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zijn : de orde en vrede handhaven in het 
land en de vrije en spontane groei van 
burgerlijke ondernemingen aanmoedigen. 
Dan wordt de staat liberaal : hij laat ieder-
een vrij om te ondernemen of dat niet te 
doen. De staat heft belastingen, hij waar-
borgt zo het naleven van de wetten, van 
de concurrentie en van de vrijheid van 
anderen, en financiert zo de instellingen 
(zie Mobiliteit & Vervoer hierboven). 
Verder is « laat de mens vrij arbeiden en 
handel drijven » de slogan. De Staat laat 
de ondernemer ondernemen en de han-
delaar verkopen. In alle vrijheid. In deze 
vrije markteconomie is er een « onzicht-
bare hand » die als bij toverslag de rijk-
dom verdeelt.

7. Wetenschap en Patrimonium

In de 20ste eeuw is duidelijk gebleken 
uit de strijd tussen de twee voornaam-
ste grootmachten (Verenigde Staten en 
USSR) wat het resultaat kan zijn van elk 
van beide extreme keuzes. De marxis-
tische Sovjetunie was voorstander van 
het principe « alles naar de staat » : ze is 
uiteindellijk geruïneerd. De uiterst libe-
rale Verenigde Staten waren voorstander 
van het principe « niets naar de Staat » : 
ze boeken het ene succes na het andere, 
ze worden steeds rijker. Maar er is ook 
een ommezijde : met heel wat mensen 
wordt absoluut geen rekening gehouden, 
die leven daar dan in onbeschrijfllijke 
armoede en isolatie. 

Het Belgisch onderzoek op Antarctica
In 1959 tekent België, samen met elf andere landen, als eerste het Antarcticaverdrag. Dit essentiële verdrag voor de 
bescherming van het zesde continent wordt een groot succes. Antarctica wordt wordt bijna intact bewaard, voor de vrede 
en voor de vooruitgang van de wetenschap ten dienste van de hele mensheid. Dit quasi onbereikbare ijscontinent, waar 
leven en werken zo zwaar is voor de mens, wordt nu beschermd door een verdrag dat 45 landen verenigt. 
België heeft een pioniersrol gespeeld in de ontdekking en verkenning van deze archipel die bezaaid is met gletsjers die 
meerdere kilometers dik zijn. De expeditie van onze landgenoot Adrien de Gerlache was de eerste ter wereld die met 
haar boot op het Antarctisch pakijs bleef overwinteren in de winter van de jaren 1897-1899.
In 1957 richtte zijn zoon Gaston de Gerlache er de Koning Boudewijnbasis op. Die zou tien jaar opmerkelijk wetenschap-
pelijk onderzoek verrichten en daarna in 1967 de deuren sluiten.
In 1985 kon België eindelijk nog eens een nieuw programma ter verkenning van Antarctica opzetten dankzij het federaal 
Wetenschapsbeleid. Sinds twintig jaar kent de POD jaarlijks anderhalf miljoen euro toe aan de onderzoekers van het 
witte continent, in diverse domeinen : klimatologie (geschiedenis en voorspellingen), gletsjerkunde, weerkunde, biodiver-
siteit, geofysica… Tot op vandaag kent de kwaliteit van het Belgisch onderzoek overal ter wereld een uitstekende faam. 
Uiteraard werken onze onderzoekers nauw samen met hun collegaʼs uit België, Europa en de hele wereld.
Vandaag bereidt het federaal Wetenschapsbeleid, in samenwerking met onze bekende verkenner Alain Hubert en de 
Internationale Poolstichting de bouw voor van een nieuwe permanente onderzoeksbasis op Antarctica. Ze zal er komen in 
2007-2008, en zal slechts op zoʼn 200 km liggen van de oude Koning Boudewijnbasis ! De basis zal met zoveel mogelijk 
« duurzame » materialen uitgerust zijn om de impact van de menselijke aanwezigheid op het continent miniem te houden. 
Het continent is namelijk bevroren, en daardoor gaat de natuurlijke recyclage veel trager. De basis zal Belgische en buiten-
landse onderzoekers verwelkomen in de beste omstandigheden. De POD zal instaan voor het beheer en onderhoud.

Maaike Van Cauwenberghe
Program Manager
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175 jaar ten dienste van iedereen

 Iedereen slaat de handen in elkaar 
om de economie, de investeringen en 

de ondernemingen te helpen
Iedereen slaat de handen in elkaar 

om de economie, de investeringen en de 
ondernemingen te helpen

De staat moet de economie helpen. 
Eerst en vooral de eerste pijler : de wel-
vaart van de ondernemingen. Zowel van 
de grote ondernemingen die iedereen kent, 
als van de kleintjes, zoals de boerderijen, 
kleine handelaars, …

Wat vandaag de dag overal ter wereld 
opvalt, is dat de grote ondernemingen 
relatief minder banen scheppen, zeker 

op lange termijn, dan de kleine en mid-
delgrote ondernemingen. Het is dus aan 
deze laatsten dat er in de eerste plaats hulp 
moet geboden worden. Sommige kleine 
ondernemingen zullen morgen grote 
werkgevers zijn. De overheden en de 
investeringsondernemingen steunen jonge 
ondernemers. Hulp bij aankoop van een 
terrein, een bureel, een werkplaats ; fis-
cale hulp ; logistieke hulp ; hulp bij bank-
zaken ; wetenschappelijke, technische en 
informatica-hulp ; juridische, administra-
tieve, beheer-, export-, … raadgevingen.

De missie van de FOD Economie, 
KMO en Middenstand & Energie

Archieven Wetenschappen Geschiedenis Kunst

Rijksarchief en Provinciale 
Staatsarchieven 

Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Koninklijke Bibliotheek  
van België

Koninklijk Meteorologisch 
Instituut van België

Koninklijk Museum 
van het Leger en de 
Krijgsgeschiedenis

Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België

Nationaal Instituut voor de 
Statistiek of NIS

Koninklijke Sterrenwacht  
van België 

Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium 

Nationaal Geografisch 
Instituut of NGI

Nationale Plantentuin  
van België

Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika 

Nationaal Orkest van België
Koninklijke Muntschouwburg

Filmmuseum

Wetenschap & Patrimonium : [www.belspo.be]

De federale wetenschappelijke instellingen
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Een omgeving creëren waarin voor-
spoed bloeit door de ondernemingen te 
steunen en tegelijkertijd toezien op het wel-
zijn van alle economische actoren, voorna-
melijk in de goederen- en dienstenmarkt.

De FOD wil dus de markt kennen, en 
de machtsverhoudingen tussen de soci-
ale partners. Ze willen aan iedereen ook 
de economische, sociale, wetenschappe-
lijke, technische en statistische kennis ter 

beschikking stellen om vandaaruit samen 
de beste keuzes te kunnen maken voor 
vandaag en morgen. De FOD is onder-
verdeeld in zeven operationele algemene 
directies : Regulering en Organisatie 
van de Markt, Economisch Potentieel, 
Statistiek en Economische Informatie, 
Controle en Bemiddeling, Kwaliteit en 
Veiligheid, KMO-Beleid, Energie.

Reisbemiddeling …

Een overheid die ten dienste staat van iedereen
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175 jaar ten dienste van iedereen

Onder deze duidelijke en simpele 
naam schuilt een nieuwe dienst van de 
FOD Economie, KMO en Middenstand & 
Energie.  Ze komt tussenbeide bij (finan-
ciële of andere) problemen met uw reis-
agent, uw hotel of boot : Reisbemiddeling 
of clv.gr@skynet.be.

…en stop de spam !

Wordt uw computer dagelijks aange-
vallen door tientallen of honderden onge-
wenste berichten ?  De FOD Economie, 
KMO en Middenstand & Energie helpt u 
dit gevaarlijk euvel te bestrijden : www.
spamsquad.be.

De POD of Programmatorische 
Overheidsdienst 

Wetenschapsbeleid

Bijlage

1

84.700 federale ambtenaren

2

3
4 5 6

7
8

9

10

De overheidssector in cijfers
Hoeveel mensen werken voltijds of 

deeltijds in een federale overheidsdienst 
of federale instelling ?

Antwoord :  84.700   of 124.700 of 
203.700…
– 21.220 ten dienste van 
de Soevereiniteit 

waarvan 
 – 5.150 voor  Binnenlandse 
  Zaken (en Personeel en Organisatie)
  Waarvan 172 bij de Kanselarij van 

de Eerste Minister

 – 10.260 voor Justitie :
  Ongeveer 2.200 magistraten ;

 – 1.282 bij de centrale overheid, 
7.872 als gevangenispersoneel

 – 2.920 voor het Ministerie 
  van Defensie :    
  Opgelet, hierbij moet worden 
  opgeteld : Het Belgisch leger :
  40.000 personen 
  Waarvan : 5.000 burgers en 35.000 

militairen, onderverdeeld in 
  vier « componenten » : landmacht 

21.000 ; luchtmacht 12.000 ; zee-
macht 2.000 ; medisch (transversaal) 

 – 2890 voor de Diplomatie 
  (Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 

Handel en Onttwikkelingssamen-
werking) 

– 35 230 voor Financiën 
– 1.245 voor de Transportsector 
 (Mobiliteit en Vervoer
 en (Tele)communicatie)

– 3.950 voor de Gezondheidssector 
 (Volksgezondheid, Veiligheid van 
 de Voedselketen en Leefmilieu )

– 17.520 voor de Solidariteitssector 
 (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg en Sociale Zekerheid)

– 3.735 voor de sector Productie 
 en Consumptie (Economie, KMO 
 en Middenstand en Energie )

– 1.800 voor de sector Wetenschap en 
Patrimonium

Dit maakt een totaal van 
84.700 federale ambtenaren
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203.700 ambtenaren, militairen en medewerkers

1. Mobiliteit en Vervoer
2. Volksgezondheid
3. Werkgelegenheid en Arbeid
4. Productie en Consumptie
5. Wetenschap en Patrimonium
6. Binnenlandse
7. Justitie
8. Defensie
9. Buitenlandse Zaken
10. Financiën

a. Post
b. NMBS
c. Leger

10
2 13 4 5

6789

a

bc

Als we hier het Belgisch leger met zijn 
40.000 militairen aan toevoegen, komen 
we uit op een totaal van 124.700 ambtena-
ren en militairen

Voeg daar nog de organismen aan toe 
van de Transportsector :
 – De Post « Naamloze publiekrechte-

lijke vennootschap die een univer-
sele openbare dienst verleent in het 
kader van een uitbatingscontract 
met de Staat » : 40.000, 

  Waarvan 3.000 bij de centrale 
diensten, 30.000 bij de postverde-
ling (mail, waarvan 15.000 post-
bodes), en 7.000 bij de producten 
(retail : postzegels, postcheques, 
bank, postpakken…) 

 – De NMBS, Naamloze Vennootschap 
der Belgische Spoorwegen :

  39.000 
En we komen uit op een totaal van 

203.700 ambtenaren, militairen en mede-
werkers …
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