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Belgische regering 
laat op zich wachten 
Meer dan 160 dagen geleden waren er verkiezingen in 
België. Er werden toen heel wat parlementsleden verkozen. 
Zij moeten het land besturen. De politieke partijen die 
in het Belgische parlement zitten, moeten een regering 
vormen. Die regering noemen we de federale regering. We 
zijn nu al meer dan vijf maanden na de verkiezingen. En er 
is nog steeds geen federale regering gevormd. 

België heeft niet één, maar zes 
regeringen! Dat komt doordat 
ons land is opgedeeld in gewes-
ten en gemeenschappen. Elk 
deel van België heeft een eigen 
bestuur. Dus hebben we een 
Vlaamse, Waalse, Franstalige, 
Brusselse en Duitstalige rege-
ring. Die vijf deelregeringen zijn 
samengesteld. En ze zijn al aan 
het werk. Maar de regering voor 
heel België is er nog niet. De 
politieke partijen raken het niet 
met elkaar eens.

N-VA tegenover PS
Het is gebruikelijk dat de groot-
ste partijen van Vlaanderen 
en Wallonië overleggen. Ze 
bekijken of ze samen een fede-

rale regering kunnen vormen. 
Ditmaal is het erg moeilijk. De 
grootste partij van Vlaanderen 
(N-VA) wil heel andere dingen 
dan de grootste partij van Wal-
lonië (PS). De N-VA wil vooral 
inzetten op economie, veiligheid 
én de structuur van het land. Zij 
willen meer macht voor de deel-
regeringen en minder voor Bel-
gië. Daar is de PS het niet mee 
eens. De Franstalige socialisten 
willen vooral inzetten op meer 
jobs, hogere pensioenen en het 
klimaat.

Vraagtekens
Koning Filip heeft al verschil-
lende politici gevraagd om te 
onderhandelen. Veel heeft dat 



nog niet opgeleverd. Geert 
Bourgeois (N-VA) en Rudy 
Demotte (PS) voerden tot voor 
kort verkennende gesprekken. 
Op 4 november brachten ze ver-
slag uit bij de koning. Diezelfde 
namiddag sprak de koning met 
de voorzitters van de PS en de 
N-VA.

Een vrouw als eerste 
minister

Momenteel heeft België een 
zogenaamde ‘regering in lopen-
de zaken’. Dit betekent dat 
er enkel minder belangrijke 
beslissingen genomen worden. 
Charles Michel (MR) wordt 
voorzitter van de Europese 
Raad. Daarvoor nam hij ontslag 
als premier. Hij wordt opgevolgd 
door Sophie Wilmès (MR; zie 
foto). Zij is de eerste vrouwelijke 

eerste minister van België.

Records bij de  
regeringsvorming

We hebben al meer dan 160 
dagen geen echte federale rege-
ring. Maar dat is nog geen 
record. In 2010-2011 duurde het 
541 dagen voordat België een 
regering had. En in 2007 duur-
de het 194 dagen. Dat het ook 
héél snel kan gaan, werd in 1987 
bewezen. Toen had België in 
amper drie dagen een regering!
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