
“No two countries [...] with a common border and a 

common language are so far culturally apart [...] as 

(Dutch) Belgium and the Netherlands” 

Geert Hofstede
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Er is nog genoeg ruimte om van elkaar te 

leren

‘Wij spreken dezelfde taal, maar begrijpen elkaar soms niet’

Wim Dries, voorzitter VVSG

‘In mijn rol als burgemeester van Utrecht en daarvoor in Amstelveen 
heb ik contacten onderhouden met Vlaanderen en België … maar 
minder intensief dan je zou verwachten’

Jan van Zanen, voorzitter VNG

‘Er zijn verschillen in onze politieke cultuur, verschillen die we mijns 
inziens moeten koesteren. Ik doe daarbij maar geen uitspraak over 
welke bestuurscultuur de voorkeur verdient’

Philippe Raets, oud-gemeentesecretaris
Rotterdam



Opmerkingen voorafgaand NL-VL 

vergelijking

• Verschil geschiedenis (en godsdienst); verschil staatsstructuur

• Verschillen cultuur/opvattingen (bv politieke interesse)

• Op lokaal niveau enigszins vergelijkbare ‘hardware’

• Verschillen tussen Nederland en Vlaanderen vooral in de ‘software’



Enkele opvallendheden in Vlaamse ogen

1. Aantallen aftredende collegeleden (/ beperkt politiek 

leiderschap)

“Dat in een (Nederlandse) gemeenteraad … een fractie afwijkend stemt 

van de eigen wethouder achten (Vlaamse) burgemeester en 

schepenen collectief een kolderieke absurditeit, een dwaasheid”

2. Onvolmaakt dualisme

In Vlaanderen kan ook een (ander) raadslid of schepen de 

gemeenteraad voorzitten 

3. Klein eigen belastinggebied

Belgische overheid int belasting voor gemeenten



Enkele opvallendheden in Nederlandse 

ogen

1. Dubbelmandaten

Meer dan 80 procent van de Vlaamse Parlements- en Kamerleden 

heeft ook een lokaal mandaat 

2. Voorakkoorden (en snelle formaties)

Als het eerste college in Nederland gevormd is, zijn bijna alle Vlaamse 

gemeenten al klaar

3. Vrouwenquota

Op de verkiezingslijst evenveel mannen als vrouwen en minstens één 

iemand van het andere geslacht in het college
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