Federaal België en deelstaat Vlaanderen:
in het hart van Europa
Belgische staatsstructuur
België is een volwaardig federaal land sinds de hervormin‐
gen van 1993. België hee grondwe elijke regio’s, die ge‐
westen en gemeenschappen worden genoemd en eigen be‐
voegdheden en middelen hebben. Er zijn drie territoriale
gewesten en drie gemeenschappen op basis van het taalge‐
bruik: de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeen‐
schap. In Vlaanderen, in het noorden van België, spreken
de inwoners Nederlands, in het zuiden van het land spreken
zij Frans. Brussel ligt centraal en is de hoofdstad. In het zuid‐
oosten van België is er een kleine Duitstalige Gemeenschap.

Vlaanderen: enkele feiten en cijfers
Vlaanderen telt 6,25 miljoen inwoners en is 13 522 km²
groot. Het is de noordelijke deelstaat van België en hee vijf
provincies: Antwerpen, Vlaams‐Brabant, Oost‐Vlaanderen,
West‐Vlaanderen en Limburg. Vlaanderen is de poort naar
Europa: het ligt op minder dan 500 km van de belangrijkste
Europese hoofdsteden, en deelt haar eigen hoofdstad met
de EU, NAVO en talrijke andere interna onale instellingen
en bedrijven.
Samen met de vermaarde zeehavens, het uitgebreide spoor‐
en wegennetwerk, de produc eve en hooggeschoolde be‐
volking, de uitstekende gezondheidszorg en het onderzoeks‐ en investeringsvriendelijke klimaat, maakt dit
Vlaanderen uniek in Europa.

Bevoegdheden Vlaamse overheid
Het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap hebben een
Vlaams Parlement en een Vlaamse Regering. Deze Vlaamse deel‐
staat, met Brussel als hoofdstad, hee een eigen wetgevende en
uitvoerende macht met ruime en vaak exclusieve binnenlandse en
buitenlandse bevoegdheden.
Vlaanderen is onder meer bevoegd voor: economie, buitenlandse
handel, gezondheidszorg, energie‐distribu e, huisves ng, land‐ en
tuinbouw, leefmilieu, openbare werken en verkeer, werkgelegen‐
heid, cultuur en onderwijs, wetenschap en innova e.
Vlaanderen hee op veel vlakken maximale autonomie omdat de
Vlaamse overheid en de federale overheid op gelijke voet staan en
hun bevoegdheden elkaar niet overlappen. Voor elk beleidsdomein
treedt maar één overheid op als wetgever.

Deze fiche maakt deel uit van een reeks die te vinden is op het volgende webadres:
www.wvg.vlaanderen.be/departementwvg
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Vlaanderen vandaag
Pact 2020
Vlaanderen in Ac e is het ambi euze toekomstproject van de Vlaamse
Regering. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch inno‐
va eve, duurzame en sociaal warme samenleving. Die ambi e is gecon‐
cre seerd in het Pact 2020. Dat toekomstplan voor Vlaanderen bevat
twin g doelstellingen die Vlaanderen naar de top vijf regio’s binnen Euro‐
pa moeten leiden. De doelstellingen zijn verdeeld over vijf thema’s: meer
welvaart en welzijn, een duurzame en compe eve economie, meer mensen in meer werkbare jobs en gemid‐
deld langere loopbanen, levenskwaliteit van hoog niveau en tenslo e een eﬃciënt en doeltreﬀend bestuur.

Inburgering
De Vlaamse overheid wil dat mensen die vanuit het buitenland in Vlaanderen en Brussel komen wo‐
nen, ac ef kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarom biedt ze een inburgeringstraject aan, dat inbur‐
geraars moet helpen om de nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Inburgering biedt hen een eerste
opstap om hun maatschappelijke rol als burger, ouder, werknemer, ondernemer,... volop te kunnen opnemen.
Meer dan 14.000 nieuwkomers in het Vlaams Gewest ondertekenden in 2009 een inburgeringscontract. Zowat
de hel van de doelgroep ging zo het engagement aan om Nederlands te leren en zich te laten begeleiden bij
de maatschappelijke en professionele oriënta e.

Rijke cultuur en geschiedenis
Vlaanderen beschikt over heel wat steden met een eeuwen‐
oude geschiedenis en cultuur, zoals bijvoorbeeld Brugge,
Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven. Maar ook de actuele
kunstscène is springlevend.

Sociaal Vlaanderen
De levensstandaard in Vlaanderen is een van de hoogste van Europa. Vlaanderen staat bekend om de kwalita‐
eve en ruim uitgebouwde welzijns‐ en gezondheidsvoorzieningen. Voldoende, goed gestructureerde en be‐
taalbare kinderopvang en scholen bevorderen de deelname van mannen en vrouwen aan de arbeidsmarkt. Het
armoederisico is laag. Er zijn ook heel wat studiemogelijkheden voor buitenlanders in Vlaanderen.

Meer informa e
www.vlaanderen.be
www.toerismevlaanderen.be
www.studyinflanders.be

