


Od powstania Królestwa Belgii w 1830 roku życie polityczne nowego państwa zdominowała jego 

obrona. Zagrożenie było poważne. Willem i (1772-1843), król Niderlandów, nie chciał pogodzić się z utratą 

połowy państwa, które Kongres Wiedeński powołał zaledwie piętnaście lat wcześniej. Nie miejsce tu na 

analizę przyczyn rewolucji belgijskiej, na temat ten istnieje obszerna literatura. Część jej zamieszczam na 

końcu tego tekstu. Droga Belgów od państwa unitarnego w XIX wieku do państwa federalnego w niecały 

wiek później jest długa a wyznaczają ją narastające wraz z upływem czasu problemy wewnętrzne. 

Zaostrzały się one w miarę umacniania się państwa na arenie międzynarodowej i zaniku zagrożenia 

zewnętrznego dla jego bytu. w ramach państwa belgijskiego znalazły się trzy narody, które wraz z 

krzepnięciem państwa domagać się zaczęły uwzględnienia swoich interesów. Walonowie, Flamandowie i 

Niemcy znajdowali się w granicach państwa, w którym dominowała kultura i język francuski. Dla elit trzech 

narodów nie był to wielki problem. w tym języku otrzymywali wykształcenie, ten język dawał im dostęp do 

światowej kultury, której jednym z centrów była Francja. Niższe warstwy społeczne, zwłaszcza w 

prowincjach niderlandzkojęzycznych,  odczuwały dotkliwie tę kulturową dominację. Wiązała się ona ze 

sprawami praktycznymi - działalnością gospodarczą, funkcjonowaniem sądów, służbą wojskową, itp. 

Pierwsza i druga wojna światowa listę problemów powiększyły o obszary zamieszkałe przez ludność 

niemieckojęzyczną. Okupanci wygrywali różnice pomiędzy trzema narodami przyczyniając się do wzrostu 

nacjonalizmów po wszystkich stronach. Dominująca liczebnie w kraju ludność niderlandzkojezyczna 

uzyskiwała stopniowo, począwszy od schyłku XIX wieku, pewne uprawnienia językowe. Nie były one 

jednak na tyle duże, aby można je nazwać reformami ustrojowymi. Zaproponowane przez Juliaana de 

Vriendta i Edwarda Coremana tzw. prawo do równości (Loi d'égalité, Gelijkheidswet), które weszło w życie 

w 1898 roku, nakazało publikowanie ustaw i dekretów królewskich zarówno w języku francuskim jak i 

niderlandzkim oraz nadało obu wersjom taką samą moc prawną. Język niderlandzki stał się w Belgii 

drugim językiem oficjalnym. Był to dopiero początek drogi do prawdziwego partnerstwa Flamandów i 

Walonów. Narastające dążenia do zmian istniejącego status quo, w ogniu gorącej dyskusji i wzajemnych 

oskarżeń o praprzyczyny kolaboracji z okupantem niemieckim podczas obu wojen światowych, 

doprowadziły do wytyczenia granicy językowej. Usankcjonowana w 1963 roku, w rzeczywistości 

doprowadziła do utrwalenia podziału Belgii na dwie odrębne pod względem językowym części, nadal 

jednak funkcjonujące w ramach państwa unitarnego. Jak się należało spodziewać, rozwiązanie to nie 

satysfakcjonowało żadnej ze stron. Kolejne zmiany wymagały jednak zmian konstytucyjnych. 

  1970: pierwsza reforma ustrojowa

Pierwszej rewizji konstytucji dokonano w 1970 roku. w sensie prawnym oznaczało to początek 

procesu reformy państwa na drodze do stworzenia systemu federalnego. Strony poszukiwały rozwiązania 

istniejących problemów m.in. przez stworzenie „nowej równowagi w reprezentacjach krajowych” 

(wprowadzenie parytetu między niderlandzko- i francuskojęzycznymi społecznościami w 

Radzie Ministrów) i przez wprowadzenie specjalnego ustawodawstwa większościowego oraz 

tzw. procedury alarmowej w przypadku naruszania interesu jednej ze stron.

Uzgodniono wprowadzenie autonomii w zakresie języka i kultury poprzez stworzenie 

wspólnot opartych na bazie tej drugiej. w obrębie Parlamentu Krajowego powołane zostały 

Flamandzka, Walońska i Niemiecka Rada Kultury, wybranych z grona członków izby niższej 

parlamentu i senatorów. Rady uzyskały uprawnienia ustawodawcze, które realizowały za 

pomocą dekretów. Dekrety te były wprowadzane przez ministra kultury, dla każdej grupy 

językowej oddzielnie. Trzy Wspólnoty (francuskojęzyczna, niderlandzkojęzyczna i niemiecka) 

uzyskały uprawnienia do zarządzania problemami związanymi z własną kulturą,  problemami 

edukacyjnymi (jednak w stopniu bardzo ograniczonym), programów radiowo-telewizyjnych i 

w zakresie niektórych aspektów ustawodawstwa językowego. 

W roku 1970 położone zostały także podwaliny pod utworzenie trzech oddzielnych 

regionów administracyjnych. Każdy z nich otrzymał własne terytorium, co miało spowodować 

ich aktywizację na froncie gospodarczym. idące znacznie dalej w kierunku przekształcenia 

Belgii w państwo federalne,  tzw. porozumienie Egmonta z 1977 roku (Egmontpact, od nazwy 

pałacu w Brukseli), nie zostało wprowadzone w życie w wyniku załamania się koalicyjnego 



rządu Leo Tindemansa. istotne elementy tego porozumienia zostały natomiast wzięte pod uwagę w 

kolejnych reformach konstytucyjnych państwa.

  1980: druga reforma ustrojowa

Trzeba było aż trzech kolejnych gabinetów premiera Wilfrieda Martensa (1936-2013), aby 

doprowadzić w 1980 roku do reformy instytucjonalnej, nazywanej drugą reformą ustrojową państwa. w 

roku tym utworzone zostały dwa regiony: Region Flamandzki i Region Waloński. Chociaż utworzenie 

Regionu Stołecznego Brukseli uznano za konieczne już w reformie z 1970 roku, został on powołany do 

życia jeszcze później, w wyniku trzeciej reformy państwa. w 1980 roku region ten nie ma jeszcze żadnych 

praktycznie uprawnień.

Wspólnota Flamandzka, Wspólnota Francuska i Wspólnota Niemiecka oraz regiony uzyskały więcej 

uprawnień, nie tylko na poziomie kulturowym i językowym, ale również w sprawach dotyczących ich 

mieszkańców. Dzięki tej reformie wspólnoty i regiony zyskały również uprawnienia ustawodawcze - 

własne rządy i jednoizbowe parlamenty. We Flandrii rząd i Rada Regionu Flamandzkiego połączyła się z 

rządem i Radą Wspólnoty Flamandzkiej tworząc jeden wspólny rząd dla wspólnoty i regionu oraz jedną 

Radę. Ponadto ustalono szczegółowe zasady funkcjonowania wspomnianej procedury alarmowej, której 

powstanie określone zostało w czasie reformy 1970 roku. Jej zadaniem było unikanie konfliktu interesów 
(1)(do dziś posłużono się nią tylko raz) . 

  1988-89: trzecia reforma ustrojowa

W wyniku tej reformy uprawnienia Wspólnot zostały rozszerzone na całą edukację, z kilkoma 

niewielkimi wyjątkami. Szło to w parze z poszerzeniem uprawnień Trybunału arbitrażowego, który zyskał 

możliwość uchylania ustaw i dekretów zwianych z oświatą, tak, aby żaden z modeli nie dominował nad 

innym. 

Podczas trzeciej reformy państwa w latach 1988-1989 przede wszystkim ostateczną formę otrzymał 

Region Stołeczny Brukseli. Uzyskał on własne instytucje, w szczególności Radę (parlament) oraz rząd. 

Parlament Regionu Stołecznego Brukseli uchwala ważne dla tego regionu ustawy, które w życie 

wprowadza jego rząd. 

Ponadto w wyniku tej reformy wspólnoty i regiony otrzymały więcej uprawnień. Objęły one m.in. 

edukację, transport i roboty publiczne.

  1993: czwarta reforma ustrojowa

W wyniku porozumienia z St. Michiel (Sint-Michielsakkoord) Belgia stała się formalnie państwem 

federalnym. Na szczeblu federalnym (krajowym) wprowadzono szereg zmian w celu 

uzupełnienia struktury federalnej o Senat. Ponadto wprowadzono środki mające na celu 

zwiększenie stabilności rządu, między innymi poprzez konstruktywne wotum nieufności.

W wyniku tej reformy kompetencje wspólnot i regionów zostały ponownie rozszerzone. 

Uzyskały one uprawnienia do zawierania umów międzypaństwowych w zakresie ich 

kompetencji. Obecnie ciała te cieszą się bardzo szerokim zakresem swobody, która daleko 

wykracza poza kompetencje państw członkowskich wchodzących w skład innych federacji. 

Zniesiony został podwójny mandat, który umożliwiał parlamentarzystom zasiadanie 

zarówno w parlamencie krajowym jak i regionalnym. Odtąd Rady (parlamenty) części 

składowych federacji są wybierane w wyborach bezpośrednich. Wreszcie, państwa 

wchodzące w skład federacji otrzymały ograniczoną autonomię konstytucyjną. Proces reformy 

państwa, która rozpoczęła się w 1970 roku, zakończony został czwartą reformy państwa w 

1993 roku. Państwo belgijskie jest odtąd pełnoprawnym państwem federalnym. Wspólnoty i 

regiony, które powstały podczas poprzednich reform, uzyskały umocowane w konstytucji 

uprawnienia. Pierwsze zdanie pierwszego artykułu belgijskiej Konstytucji, który mówił: "Belgia 

jest podzielona na prowincje" zmienił się na: "Belgia jest państwem federalnym, składającym 

się ze wspólnot i regionów". Federalny kształt Królestwa Belgii stał się faktem.



  2000-2003: piąta reforma ustrojowa

W wyniku kolejnych uzgodnień Regiony otrzymały dodatkowe uprawnienia w zakresie handlu 

zagranicznego, rolnictwa i nadzoru administracyjnego podległych im urzędów. Osią tego pakietu reform, 

znanego pod nazwą Układu z Lambermont (Lambermontakkoord, od adresu zamieszkania premiera, 

gdzie został zawarty), są w zasadzie trzy porozumienia o charakterze politycznym z lat 2000-2001. 

Pierwsze z nich Het Hermesakkoord z 5 kwietnia 2000 roku znacznie rozszerzyło kompetencje regionów w 

zakresie polityki rolnej i handlu zagranicznego oraz zaproponowało zniesienie Belgijskiej Służby ds. 

Handlu Zagranicznego (Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel, BDBH).

Właściwy Lambermontakkoord z 16 października 2000 roku przenosił odpowiedzialność za 

organizację i funkcjonowanie samorządu terytorialnego do regionów (z wyjątkiem policji i straży 

pożarnej). Zgodnie z tym porozumieniem regiony Flandrii i Walonii nie mogą naruszać uprawnień 

mieszkańców w gminach z ułatwieniami językowymi. Nie mogą one również zmieniać granic sześciu 

flamandzkich gmin znajdujących się na obrzeżu Brukseli i Voeren oraz Komen-Waasten (tzw. 

randgemeenten). Region Stołeczny Brukseli musi gwarantować i respektować dwujęzyczność regionu 

oraz gwarancje praw, które otrzymali tam Flamandowie. 

Ponadto postanowiono zwiększyć roczną dotację dla wspólnot z budżetu państwa i rozszerzyć 

uprawnienia fiskalne regionów. Poszerzenie autonomii fiskalnej oznaczało, że regiony uzyskały 

uprawnienia w zakresie ustalania i pobierania aż jedenastu podatków, w tym z licencji, podatku od 

spadków, podatku od nieruchomości, opłat rejestracyjnych, podatku drogowego, rejestracji pojazdów i 

podatku od euro winiety. w pewnych granicach mogą one także obniżać wysokość podatku dochodowego i 

udzielać ulg podatkowych. 

Z kolei tzw. Układ Lombard lub Brukselski (Lombardakkoord lub Brusselakkoord), zawarty 28 

kwietnia 2001 roku, zwiększył liczbę miejsc w Radzie Regionu Stołecznego Brukseli (BHR) z 75 do 89. Przy 

tym 17 z nich przeznaczone zostało dla mieszkańców flamandzkojęzycznych (tzw. Nederlandse 

taalgroep), którzy od 1999 roku posiadali ich 11. Ponadto 6 przedstawicieli brukselskich Flamandów, 

którzy uprzednio delegowani byli przez BHR, weszło w skład Parlamentu Flandrii i od 2004 roku mieli być 

wybierani w wyborach bezpośrednich.

Wprowadzono również szereg mechanizmów ochronnych w instytucjach Brukseli, głównie z obawy 

przed zablokowaniem ich przez partię skrajnie prawicową - Blok Flamandzki (Vlaams Blok, obecnie 

Flamandzki interes - Vlaams Belang), gdyby uzyskał on wpływ większościowy w grupie języka 

niderlandzkiego. Ciekawe jest, że stosunkowo duża liczba Belgów francuskojęzycznych głosuje na tę 

partię w Brukseli, prawdopodobnie w wyniki jej retoryki anty-imigranckiej. Rozszerzone zostały także 

kompetencje Trybunału Konstytucyjnego.

  2011-2013: szósta reforma ustrojowa

Po 459 dniach negocjacji - w połowie września 2011 roku - osiem partii uczestniczących 

w negocjacjach, zawarło porozumienie w sprawie szóstej reformy państwa pod 

kierownictwem premiera Elio Di Rupo. Umowa zawarta przez nowy rząd objęła:

1. Podział okręgu wyborczego Bruksela-Halle-Vilvoorde. 

2. Francuskojęzyczni Belgowie w 27 gminach z ułatwieniami będą mogli wybrać, czy chcą 

głosować na listy partyjne w Brabancji Flamandzkiej czy w Brukseli.

3. Nastąpią kolejne ograniczone reformy instytucji federalnych.

4. Ustawa finansowa ureguluje autonomię fiskalną regionów, wspólnot i instytucji 

centralnych.

5. Przeniesione zostaną kolejne uprawnienia z poziomu federalnego do regionów i 

wspólnot.

W lipcu 2012 roku przystąpiono do realizacji pierwszej części reformy. Wiązała się ona 

głównie ze wspomnianym wyżej podziałem okręgu wyborczego Brukseli-Halle-Vilvoorde 

(BHV). Okręg ten stanowił źródło konfliktu i wielu kryzysów rządowych. Jego podział był 



jednym z głównych haseł politycznych N-VA (Nieuw-Vlaamse alliantie), a jego konsekwentne lansowanie 

dało zwycięstwa wyborcze jej przywódcy, Bertowi De Wever.

Oprócz podziału okręgu wyborczego BHV przeprowadzono też reformę sądownictwa. Powołany 

został nowy sąd dla niderlandzkojęzycznego Halle-Vilvoorde a jego skład  uzupełniony został o grupę 

sędziów dwujęzycznych. Bruksela francuskojęzyczna została zobowiązana do zatrudnienia 

dwujęzycznych prokuratorów i flamandzkojęzycznego asystenta prokuratora. Sądy w Brukseli zostały 

zdublowane pod względem językowych kompetencji - w sądach flamandzkich i walońskich każdy z nich 

ma swojego przewodniczącego i własnych sędziów. 

Okręg BHV został podzielony na okręg Brabancji Flamandzkiej i okręg Brukseli-stolicy (19 gmin). Kto 

mieszka w Brabancji Flamandzkiej, ale nie w jednej z sześciu gmin z ułatwieniami językowymi, może 

wybierać jedynie kandydatów z listy Brabancji Flamandzkiej. Kto mieszka w jednej z sześciu gmin z 

udogodnieniami językowymi, może głosować albo na kandydatów w Brabancji Flamandzkiej lub w 

Brukseli. Kto mieszka w okręgu Brukseli-stolicy może wybierać kandydatów tylko z listy Regionu 

Stołecznego Brukseli. Procedury głosowania dla Belgów za granicą zostały uproszczone i dostosowane do 

potrzeb różnych okręgów wyborczych.

  Podsumowanie

Premier Elio Di Rupo oraz jego flamandzcy i walońscy partnerzy zaprezentowali 11 października 

2013 roku ogólne porozumienie w sprawie reformy państwa. Porozumienie to ustabilizowało kraj, który od 

495 dni pozostawał bez rządu i otworzyło drogę do wyjścia z kryzysu. 

Zgoda na podział okręgu wyborczego Bruksela-Halle-Vilvoorde umożliwiła odblokowanie dalszych 

negocjacji. Okręg ten został podzielony na:

1. Gminy z pogranicza (randgemeenten), które połączone są w jeden kanton wyborczy (kieskanton) 

razem z  Sint-Genesius-Rode jako stolicą (hoofdplaats), gdzie wyborcy uzyskają możliwość głosowania na 
(2)

listę Flamandzko-Brabancką (Vlaams-Brabantse) lub Brukselską .

2. Zostanie utworzony (nowy) prawny okręg wyborczy brukselski (gerechtelijk arrondissement  

Brussel), który podzielony będzie na dwa oddzielne podokręgi – dla miasta Brukseli i dla Halle-Vilvoorde.

Główne punkty porozumienia zakładają więcej federalizmu poprzez wzmocnienie autonomii 

regionów w zakresie podatków, ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia i przepisów ruchu drogowego.

 Kadencja Federalnego Parlamentu zostanie wydłużona z czterech do pięciu lat, aby kraj nie musiał 

żyć w niemal permanentnej kampanii wyborczej. Senat zostanie zreformowany. Jego członkowie nie będą 

odtąd wybierani w wyborach bezpośrednich. Stanie się „miejscem spotkań ("ontmoetingsplaats") 

poszczególnych państw - członków federacji (deelstaten) i składać się będzie z 29 przedstawicieli 

niderlandzkojęzycznych, 20 francuskojęzycznych a przewodniczyć im będzie 1 przedstawiciel 

niemieckojęzyczny. Do grupy tej dokooptowanych zostanie jeszcze 6 senatorów 

niderlandzkojęzycznych i 4 francuskojęzycznych. izba zmieniać będzie swój skład 60-osobowy 

co 5 lat, a nie jak dotychczas co 4 lata. Senatorami będą delegaci z parlamentów regionalnych 

oraz dokooptowani senatorowie. Oznacza to odejście od praktyki powoływania senatorów z 

mocy prawa (członków rodziny królewskiej). 

Reforma formalnie weszła w życie z dniem 1 lipca 2014 roku, jednak biorąc pod uwagę 

okres przejściowy, ostatecznie zacznie obowiązywać dopiero w 2015 roku.

Szósta reforma ustrojowa w znacznym stopniu zmieni funkcjonowanie instytucji 

państwa. Człony federalne Belgii będą miały odtąd większą autonomię oraz większy zakres 

kompetencji, m. in. w zakresie świadczeń rodzinnych, polityki pracy, opieki zdrowotnej oraz 

opieki nad osobami starszymi. 

Środki własne, którymi będą dysponowały regiony i gminy mają wzrosnąć o ponad 40 

proc. Na mocy specjalnej ustawy finansowej regiony otrzymają prawo do zatrzymania 

zwiększonej do 12 mln EUR części podatków. Reforma przewiduje również dofinansowanie 

Regionu Stołecznego Brukseli sumą 461 mln EUR w kolejnych trzech latach .  



  Co dalej?

Nadal aktualny jest komentarz dziennikarza „The New York Times”, który po wyborach federalnych z 

2010 roku pisał, że partii Barta de Wevera udało się zyskać poparcie dla idei niepodległości Flandrii, 

bowiem inne separatystyczne ugrupowania, jak Vlaams Belang (Interes Flamandzki), były powszechnie 

utożsamiane z ekstremistyczną i ksenofobiczną skrajną prawicą, co ograniczało siłę ich oddziaływania. De 

Wever tymczasem jest politykiem głównego nurtu, który nawołuje do stopniowej likwidacji Belgii w 

obecnym jej kształcie, ale nie do natychmiastowego "rozczłonkowania" kraju. "Nie chcemy rewolucji. Nie 
(3)

chcemy z dnia na dzień proklamować niepodległości Flandrii. Wierzymy jednak w stopniową ewolucję” . 

Dalsze losy Królestwa Belgii zależeć będą od składu nowego rządu tego kraju, który po krajowych 

wyborach parlamentarnych w dniu 25 maja ulegnie znacznej rekonstrukcji. w świetle zwycięstwa Nowego 

Sojuszu Flamandzkiego przyspieszeniu ulegną reformy w kierunku przekształcenia państwa federalnego 
(4)w konfederację, do której partia ta, pod wodzą Bera De Wevera, konsekwentnie zmierza . 

Jak pisała Béatrice Delvaux, komentatorka dziennika Le Soir „[…] nie miejmy złudzeń odnośnie 

charakteru tej chwili: reforma państwa grzebie pewną formę federalnej Belgii. i wielu jest przekonanych, 

nawet jeśli sobie tego nie życzą, że nie jest to ostatnia scena w tym filmie. Właśnie przez to wielkim 

triumfatorem tego dnia jest ten jedyny, którego zabrakło na zdjęciu rodzinnym. w trakcie tych 

niebywałych negocjacji Bart de Wever, nacjonalistyczny lider, zdołał przekonać wszystkich do tego, co było 

jego jedynym celem: Belgia nie ma już (wielkiego) sensu”. 

Na łamach De Standaard, inny komentator zaś dodaje: „szósta reforma obejmuje, tak samo jak 

piąta, wiele stron umów. ale nie ma linii przewodniej. Reforma nie jest wyrazem wspólnej wizji, zrodziła się 

ze zderzenia dwóch wizji, które są ze sobą sprzeczne praktycznie we wszystkich punktach. Potrzeba było 

wiele wysiłków, żeby ułożyć taki zestaw elementów, który przypadkowo zadowolił oba bloki. a potem 

zszyli to oni jak patchworkową narzutę.[…] Di Rupo zdołał wykonać swoją niemożliwą misję, ale nie jest to 

nowa wspaniała i ekscytująca Belgia. To jest Belgia w wersji 6.0. Przygotowanie do wersji 7.0. […] Mamy 

oto rozejm, który daje każdej ze stron [ludności francuskojęzycznej i Flamandom] trochę tego, czego się 

domagała, i z czym może się ona chwilowo pogodzić”.

Wyniki belgijskich wyborów do Parlamentu Federalnego 25 maja 2014 roku

1. Nowy Sojusz Flamandzki (Nieuw-Vlaamse 
alliantie, N-VA)

2. Frankofońska Partia Socjalistyczna (Parti 
Socialiste, PS)

3. Ruch Reformatorski (Mouvement Réformateur, 
MR)

4. Flamandzka Partia Demokratyczno-
Chrześcijańska (Christen-demokratisch en 
Vlaams, CD&V)

5. Flamandzcy Liberałowie i Demokraci (Open 
Vlaamse liberale democraten, Open VLD)

6. Flamandzka Partia Socjalistyczna 
(Socialistische Partij anders, sp.a.)

7. Frankofońska Partia Społeczno-Chrześcijańska 
(Centre democrate-humaniste, cdH)

8. Flamandzka Partia Ekologiczna (Groen!)
9. Frankofońska Partia Ekologiczna (Ecolo, 

"Ecologistes Confédérés pour l'Organisation 
de Luttes Originales„) 

10. Flamandzka Partia Vlaams Belang 
11. Le Parti du travail de Belgique (PTB-GO!) 
12. Les Fédéralistes Démocrates Francophones  

(FDF) 
13. Parti Populaire 
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Przypisy

1) 9 sierpnia 1988 roku uchwalono Pacificatiewet, który miał rozwiązać problemy społeczne w 

gminach z tzw. udogodnieniami językowymi.

2) Okręg (arrondissement) Bruksela powstał w 1800 r. W wyniku ostatecznego ustalenia 

granicy językowej w 1963 r. dotychczasowy okręg administracyjny  miasto Bruksela 

( ) podzielony został na trzy nowe: dwujęzyczny okręg/arrondissement arrondissement  Brussel

stołeczny (Brussel-Hoofstad), który obejmuje 19 gmin aglomeracji brukselskiej; 

niderlandzko-jezyczny okręg Halle-Vilvoorde;oraz okręg Bruksela-gminy z obrzeża (Brussel-

Randgemeenten), na który składa się  6 gmin z „ułatwieniami” (faciliteitengemeenten) 

położonych wokół Brukseli (okręg ten w 1971 r. został zlikwidowany i włączony w obręb 

Halle-Vilvoorde).Od tej pory okręg/arrondissement Bruksela funkcjonował jako jeden okręg 

prawny i okręg wyborczy pod wspólną nazwą Brussel-Halle-Vilvoorde. 

3) „Flamandzcy separatyści wygrywają wybory w Belgii”, Stephen Castle, "New York Times" / 

"International Herald Tribune" 2010, 14 VI, http://fakty.interia.pl/new-york-

times/news/belgia-stoi-nad-przepascia,1492093

4) Bart De Wever , urodzony w Mortsel 21 grudnia 1970 roku, członek władz partii (od 2000 r.), 

członek rady partyjnej, członek rady dystryktu Berchem (1996-1997), członek Parlamentu 



Flandrii (2004-2007), przewodniczący frakcji partyjnej Parlamentu Flandrii (2004), członek rady gminnej w 

Antwerpii (2007-...), burmistrz Antwerpii (2013-…),  członek Izby Przedstawicielskiej (2007-2009) , członek 

Parlamentu Flandrii (2009-... ), przewodniczący partii. Ukończył studia licencjackie z historii na Katolickim 

Uniwersytecie w Lowanium , podjął studia drugiego stopnia na tym samym uniwersytecie. Opublikował: Het 

kostbare weefsel (2008), Wydawnictwo Pelckmans NV. Oficjalny  życiorys: http://www.n-va.be/cv/bart-de-

wever
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