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België is een   federale Staat.   Ze bestaat uit      3 gemeenschappen   en    3 gewesten.

Een federale staat: de macht om te beslis-
sen is verdeeld tussen de federale autoritei-
ten, de gemeenschappen en gewesten, die 
elk hun eigen parlement en regering hebben.

De federale Staat beslist over zaken van 
nationaal belang (zoals diplomatie, leger, 
justitie, financiën, sociale zekerheid en een 
groot deel van de volksgezondheid) 
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Drie gemeenschappen

De gemeenschappen beslissen over 
zaken die met taal te maken hebben: 
cultuur, onderwijs, jeugdprogramma’s,… 

Franstalig

Nederlandstalig

Tweetalig  
(Frans en Nederlands)

Duitstalig

10 provincies en 589 gemeenten

De gemeente is de instelling het dichtst 
bij de inwoners. Je zal contact hebben met 
de gemeente waar je woont voor een aan-
tal belangrijke zaken in je dagelijks leven, 
zoals een geboorte, huwelijk en overlijden, 
cultuur, jongeren- en sportactiviteiten, het 
milieu, gezondheid, onderwijs, werk en 
opleiding. 

De gemeente regelt vele diensten (politie, 
school, crèches, straten,…). Het is ook de 
plaats waar je veel administratieve forma-
liteiten en procedures regelt.
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België is een   federale Staat.   Ze bestaat uit      3 gemeenschappen   en    3 gewesten.

België is lid van de Europese Unie.Drie gewesten

De gewesten beslissen over zaken die 
te maken hebben met economische 
ontwikkeling, werk en grondgebied 
(ruimtelijke ordening, huisvesting, 
milieu, landbouw, transport, economie, 
toegepast onderzoek,…)

De munteenheid is de euro (€).

Région 
wallonne

Vlaams Gewest

Brussels Hoofdstedelijk  
Gewest

België

Aan Franstalige kant beslissen de 
Franse Gemeenschapscommissie 
(COCOF ) in Brussel en het Waalse 
Gewest ook over bijstand aan mensen, 
professionele opleiding, sociale 
integratie en toerisme. 

Aan Nederlandstalige kant zijn 
de gemeenschappen en gewesten 
samengesmolten.

Waals Gewest


