Kieskantons (17 x 24)_Opmaak 1 16/01/12 15:39 Pagina 1

Standpunten
de informatierijkdom van de
verkiezingen maximaliseren

Standpunten

Kieskantons-voorwerk_Opmaak 1 16/01/12 15:46 Pagina 2

De informatierijkdom van de
verkiezingen maximaliseren
Wilfried Dewachter

Kieskantons-voorwerk_Opmaak 1 16/01/12 15:46 Pagina 3

Standpunten
van
de Koninklijke
Vlaamse Academie
van België
voor
Wetenschappen
en Kunsten

Kieskantons-voorwerk_Opmaak 1 16/01/12 15:46 Pagina 4

De informatierijkdom van de
verkiezingen maximaliseren

Kieskantons-voorwerk_Opmaak 1 16/01/12 15:46 Pagina 5

Op voordracht van de Klasse van de Menswetenschappen, goedgekeurd
door de Bestuurscommissie in haar vergadering van 7 november 2011.
Dossiervoorbereiding Wilfried Dewachter. Met beste dank van de medewerking van Sophie
Dejaeger en Thomas Vandenberghe (KVAB) en van Greet Louw (Departement Politieke
Wetenschappen, KULeuven).

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke
andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.
©

Copyright 2012 KVAB
D/2011/0455/18
ISBN 9789065690920

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo
print, microfilm or any other means without written permission
from the publisher.

Kieskantons_Tekst-juni 2004 16/01/12 15:43 Pagina 5

Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen & Kunsten

VERZOEK
aan het
Federale Parlement
‘Informationen sind das Rohmaterial rationalen Entscheidens‘ (Renate Mainz,
Soziologie der Organisation, 1963, S. 96). Informatie is evenwel geen constante. Haar
geschiktheid als bouwsteen voor adequaat beleid neemt toe met de mate van haar
indringendheid en haar nauwkeurigheid.
Dit verzoek van de Koninklijke Academie aan het Federale Parlement beoogt een
aanzienlijke verbetering van de politieke informatie, in casu de electorale statistiek op
het federale vlak, op het gewestelijk vlak en het Europese vlak. En dit door het
kieskanton bij deze verkiezingen als teleenheid te vervangen door de gemeenten,
gefusioneerd sinds 1977. Het aantal teleenheden zal dan toenemen van 208 tot 589,
en bovendien, van een lukrake bundeling vervellen tot de politiek en sociologisch zeer
relevante en actuele indeling die de gemeenten waren en vooral nu zijn. (Desgewenst
kan de overheid het kieskanton als organisatorische kiesindeling blijven gebruiken).
Hier gaat het uitsluitend over het tellen en publiceren van de uitslagen, m. a. w. de
statistische eenheid. In Nederland bijvoorbeeld wordt dit al geruime tijd toegepast, niet
het minst bij de verkiezing van de Tweede Kamer. Zowel democratisch als
wetenschappelijk levert deze statistische uitbreiding en verfijning een aanzienlijke
meerwaarde op.
Verzoek geformuleerd in uitvoering van de opdracht als Koninklijke Vlaamse
Academie van België:
‘Op verzoek van de wetgevende of de uitvoerende macht of op eigen initiatief
brengt de Academie adviezen uit over onderwerpen die van maatschappelijk belang
zijn. Daartoe kan zij beleidsondersteunend en prospectief onderzoek verrichten en op
grond daarvan initiatieven nemen die aanleiding kunnen geven tot wetgevende,
decretale, reglementaire en bestuurlijke voorstellen’ (K. B. 2 december 1998, Art 3).
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TOELICHTING
1.

Recht op informatie

Een basisregel van de democratie is ongetwijfeld de behoefte aan ‘mede-delingen’.
‘Er komt nooit democratie zonder autonome informatie’. Consequent staat het recht op
informatie ingeschreven als een basisrecht in de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens. In de Belgische Grondwet is dit geconcretiseerd via artikels 25 en 32.
Overigens, zonder een minimum aan adequate informatie kan de samenleving niet eens
behoorlijk functioneren. Klinkt dit recht als een vanzelfsprekendheid in een westerse
maatschappij, toch zijn ook voor deze maatschappijen de adequaatheid en de
indringendheid van de informatie ten aanzien van het maatschappelijk en politiek
gebeuren cruciale variabelen. Omgekeerd, het recht op informatie komt onder druk of
wordt geschonden door onvolledigheid van de informatie, door het kleuren of
vertekenen van de informatie, door het ronduit inhouden van ‘in-licht-ingen’ en door
bewuste desinformatie.
In een democratie geldt dit fundamenteel recht vanzelfsprekend voor de
democratische daden bij uitstek: de beslissingen van de natie in de verkiezingen. In
België dus voor de parlementsverkiezingen. Die beslissingen van de natie worden
uitgedrukt in aantallen stemmen, in numerieke groottes. De niveaus waarop die
uitslagen beschikbaar worden gesteld kunnen veel informatie doorgeven, maar kunnen
evenzeer heel wat informatie tegenhouden. Het laagste niveau waarop geteld en de
uitslag ‘mede-gedeeld’ wordt, is bijzonder cruciaal voor de gedetailleerde analyse van
de beslissing.
In België is tot nog toe het kieskanton het laagste niveau, niet de gemeenten.
Ook niet na de grote fusieoperatie van de gemeenten in 1975-1977 toen de meer dan
2000 gemeenten samengevoegd werden tot een kleine 600. De werkbaarheid van het
tellen en publiceren per gemeente is daardoor aanzienlijk toegenomen.
Er zijn nu 208 kieskantons in ons land tegenover 589 gemeenten, gemiddeld dus
2,8 gemeenten per kanton, met bovendien, helaas, een bijzonder grote, willekeurige en
inadequate groeperingswijze. En daar zit meteen een ernstig probleem voor adequate
informatie.
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Arrondissements administratifs et cantons électoraux (1899)

2.

Het kieskanton

Het kieskanton in België dateert uit de periode van het cijnskiesstelsel, die liep van
1831 tot 1892, en onder andere gekenmerkt werd door een ‘natie’ van slechts 1 à 2%
van de Belgische bevolking. Met zo’n 46.000 kiesgerechtigden in 1831, verspreid over
2498 gemeenten, of gemiddeld 18 kiezers per eenheid, was het omwille van de
organisatie zowel als omwille van de geheimhouding aangewezen naar hogere niveaus
over te stappen. Het kieskanton werd geënt op het gerechtelijk kanton. Zie de kaart
van de kieskantons in 1899, overgenomen uit Statistique générale de la Belgique.
Exposé de la situation du Royaume de 1876 à 1900.
Opmerkelijk voor de uitmuntende kwaliteit van de Belgische statistiek in de
19de eeuw, met o. m. Adolphe Quételet, is de publicatie door minister Jules Malou
in 1884 van waarschijnlijk de eerste verkiezingskaart ter wereld met zijn Carte
figurative des élections communales du 19 octobre 1884, dressée d’après les
renseignements officiels des gouverneurs et des commissaires d’arrondissements, voor
zo’n 2500 gemeenten, met dikwijls een zeer beperkt aantal kiezers.
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Vanaf 1893, toen het aantal kiesgerechtigden vertienvoudigde tot 1.370.000, en
zeker vanaf 1948 met zijn verdubbeling van de 2.365.638 mannelijke kiesgerechtigden
van 1946 tot 5.030.886 kiesgerechtigden door de late invoering van het
vrouwenstemrecht, valt de publicatie van de uitslagen beperkt tot het kieskanton i.p.v.
de gemeenten noch statistisch noch democratisch meer te verantwoorden. Nochtans
blijft men rustig bij het oude statistische patroon, tot op de dag van vandaag, met nu
al 7.767.552 ingeschreven kiezers... Een solide stukje modernisatie dringt zich blijkbaar
op. Te meer dat het kieskanton door zijn opvallende ongelijkheden, of noem ze
willekeurige vormgeving, zowel (1) een aanzienlijke onvolledigheid in de publicatie van
de uitslag teweeg brengt (cruciale informatie ontbreekt) als (2) in een aantal gevallen
zelfs desinformatie teweeg brengt, helaas.

3.

Ongelijke kieskantons
De kieskantons zijn onderling zeer ongelijk:

– Naar bevolkingsaantal en dus naar het aantal kiesgerechtigden:
Het kanton Fauvillers, in het zuiden van de provincie Luxemburg, met
2231 inwoners (per 1 januari 2011) is het kleinste kanton, met tegenover zich, in
dezelfde verkiezing, het grootste kanton: met 510.585 inwoners of 228,8 maal groter...
in het kanton Antwerpen, dat naast de stad (en dus de agglomeratie) ook nog de
gemeente Zwijndrecht met 18.648 inwoners omvat. Zie het cartogram: Stemmengewicht der kieskantons dat werkt met het aantal geldige stemmen bij de
Kamerverkiezingen van 31 maart 1968 en via rechthoekjes en vierkantjes de
respectievelijke groottes uittekent. Of wellicht nog duidelijker is de ‘demografische’
uitwerking in de kaart: Spreiding der bevolking in de kieskantons (ook in de stand van
1968); beide kaarten zijn genomen uit W. Dewachter, Politieke kaart van België: Atlas
van de parlementsverkiezingen van 31 maart 1968. Antwerpen, 1969. pl. 21 en 19.
– Naar aantal gemeenten per kieskanton:
Dat aantal loopt uit van 1 tot 9. Zo vallen 46 van de in totaal 208 kieskantons
samen met hun gemeente, 61 kantons tellen twee gemeenten, 46 zijn uit drie
gemeenten samengesteld, enz. Tot de kieskantons Leuven met 8 gemeenten en Brugge
met zelfs 9 gemeenten. Enige logica is daarin niet te vinden. Zie de bijgaande tabel:
‘Aantal gemeenten per kieskanton, naar provincie en de Kaart van het kieskanton
Leuven’, met naam en toenaam van de acht gemeenten.
Hier vervallen de tegenargumenten tegen de publicatie per gemeente. Het
vrijgeven van uitslagen op niveau van de gemeenten zal de geheimhouding niet
aantasten. Want in 46 gevallen gebeurt dit nu reeds, in zowel kleinere als grote
gemeenten. Bovendien bestaan sinds de fusieoperatie van 1977 geen kleine gemeenten
meer (tenzij Herstappe met z’n 85 inwoners, wat desgewenst verder bij Tongeren kan
geteld worden, met een bevolkingsaandeel van 0,28 %). Overigens gaat België sinds
1835 prat op zijn gemeentelijke autonomie en democratie, waarvan de uitslag hoe dan
ook op gemeentelijk niveau bekend gemaakt werd en wordt. Zie bijvoorbeeld de Carte
figurative des élections communales du 19 octobre 1884 van minister Jules Malou.
Eenvormigheid en veralgemening dringen zich dus op wil men een behoorlijk
statistisch niveau bereiken.
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– Naar geografisch grootte:
Zie de Carte des cantons électoraux van 1899: in de 19de eeuw zijn,
aardrijkskundig, de kantons Brugge, Mol en Waver voor het blote oog meteen een
veelvoud van bijvoorbeeld de kantons Dison, Sint-Gillis, Jumet, Torhout, enz. De
meeste van die oppervlakten uit de 19de eeuw zijn later onverkort behouden, zo niet
vergroot zoals het ‘kanton’ Antwerpen aantoont, behoudens enkele kleinere
aanpassingen in de loop der jaren en vooral de verschuivingen door de grote fusieoperatie van gemeenten in 1975–1977. Maar ongelijk in oppervlakte zijn ze nog steeds.
Aantal gemeenten per kieskanton, naar provincie
Provincie

1

2

3

4

5

West-Vlaanderen

7

9

4

2

2

Oost-Vlaanderen

10

12

9

1

Antwerpen

3

4

5

2

2

3

6

2

2

Vlaams-Brabant

1

1

3

2

1

Brussel Hfdst. Gewest

2

3

1

2

1

7

8 en
meer

totaal

1

25
32

Limburg

Waals-Brabant

6

2

1

17
15

3

2

1

1

1

1

14
8

1

5

Henegouwen

12

9

6

4

1

32

Namen

3

3

4

3

1

14

Luik

4

9

3

6

1

1

Luxemburg

5

8

6

1

Het Rijk

46

61

46

29

10

7

2

26
20

3

6

208

Kaart van het kieskanton Leuven
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– Aardrijkskundig aaneensluitend of opgedeeld:
Een aantal kantons vormen niet eens een aaneensluitend gebied, maar springen
haasje over. Zo dadelijk wordt hiervan het voorbeeld bij uitstek toegelicht met het
kieskanton Sint-Joost-ten-Node.
– Sociologisch en/of economisch veranderd:
Het hoeft nauwelijks betoog dat de kantons die in de 19de eeuw maatschappelijk
vrij homogeen waren, het nu, in de 21ste eeuw, niet noodzakelijk nog zijn.
Wanneer men de provincie Vlaams-Brabant vergelijkt met Oost-Vlaanderen en
Waals- Brabant met Henegouwen vindt men die verschillen cumulatief terug. En blijven
de vragen naar de criteria voor die ongelijkheden en het handhaven hiervan onverkort
staan. Die ongelijkheden verhinderen een consequent toepassen van analysecriteria.
Het significante verschil in keuzegedrag en stemmengewicht tussen grootstad,
regionale stad en het platteland of het zich stilaan verstedelijkend platteland behoorlijk
operationaliseren is onmogelijk in België. Nochtans is de verstedelijkingsgraad een
zinnige variabele om het kiesgedrag te begrijpen. Het Nederlands onderzoek ter zake,
dat tot op het gemeentelijk vlak kan werken, komt inderdaad tot opmerkelijke
vaststellingen. Wie de morfologie van België nog maar oppervlakkig kent, roept op
zulke opdelingen om het kiesgedrag beter te kunnen duiden en ontleden.
Luidt de hypothese dat de tevredenheid over scholen en sociale diensten (bron:
Nationaal Instituut voor de Statistiek, 2001, uitgesplitst tot op het gemeentelijk vlak)
inzicht in bepaalde keuze bevordert of afremt, dan ligt de onderzoeksmogelijkheid zo
voor de hand. Idem voor de tientallen sociale, culturele en economische variabelen die
de jaarlijkse VRIND, Vlaamse Regionale Indicatoren en zijn Waalse tegenhanger, met
grote deskundigheid verstrekken: de statistische voorraad wacht enkel op de
aangepaste verkiezingsstatistieken om diepgaand te peilen naar de duiding en zelfs
verklaring van het democratisch beslissen (jammer dat ook VRIND niet bijzonder gul is
met politieke statistieken).
Deze ‘detaillering’ creëert wetenschappelijke meerwaarde, ongetwijfeld, waardoor
het politologisch en sociologisch onderzoek meer internationaal competitief kan zijn.
Voor de democratie zelf biedt dit een scherper ‘mede-delen’ van wat de kiezers wensen;
meer ‘in-licht-en’ over de inzichten van de kiezers. En daar gaat het toch over bij
verkiezingen, naast – vanzelfsprekend – over politieke beslissingen nemen.

4.

Desinformatie?

Desinformatie is historisch een zwaar beladen term, komend uit autoritaire
regimes. Ondertussen is hij al wel enigermate ingeburgerd in de westerse democratieën
(zie bijv. Wikileaks). Wordt hij echter, in deze context niet overtrokken gebruikt? Enkele
gevallen van misleiding door inertie zitten in het huidig patroon.
Het voorbeeld bij uitstek van politiek-statistische desinformatie in België is de
weigering om de uitslagen van de volksraadpleging van 12 maart 1950 zelfs maar op
het kantonniveau bekend te maken. Men heeft zich in 1950 beperkt tot de 30
kiesarrondissementen. Zo werd het uitgesproken ‘neen’ van Brussel (naar schatting
voor meer dan 60%) door de samenvoeging met het duidelijke ‘ja’ in Halle-Vilvoorde
terug gebracht tot de officiële 52%. Ook de uitsplitsing naar de grote Waalse steden
Luik, Charleroi, Bergen e. a. ging verloren...: cruciale informatie, zo is uit het verder
verloop van de koningskwestie gebleken.
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De latere Duitse kanselier Helmut Schmidt poneert in 1972 zijn onwrikbare
stelling: ‘Demokratie ohne Opposition ist keine Demokratie’. Hier operationaliseert zich
dat tot: democratie zonder een overvloed aan indringende en nauwkeurige informatie
dreigt dramatisch te verengen en te verschrompelen. Systematische desinformatie is
een dodelijke werkwijze...

5.

Wat betekent in dit opzicht de kantonindeling?

Het opvallendste kanton in dit perspectief ligt in het Gewest Brussel. Sint-Joostten-Node vormt er één kieskanton met de gemeenten Etterbeek, Sint-Lambrechts- en
Sint-Pieters-Woluwe, alhoewel Sint-Joost niet grenst aan de andere drie gemeenten.
Sint-Joost vormt bovendien de hoofdzetel van het kanton. De bevolkingscijfers (per
01.01.2011) zijn resp. 26.938, 45.089, 51.457 en 39.431. Deze ingewikkelde
constructie is beter te volgen op de kaart: De partijpolitieke meerderheden per
kieskanton in het Brussels Gewest (kaart overgenomen uit verschillende publicaties; de
gemeentegrenzen binnen 6 van de 8 kantons zijn ten onrechte bijgetekend).

6.

De partijpolitieke meerderheden per kieskanton in het Brussels
Gewest

Dit meerderheidsonderzoek per kanton levert een opvallende tweedeling op,
overigens al sinds meerdere verkiezingen: de MR in het zuidoosten en de PS in het
noordwesten.
Midden in de noordwestelijke meerderheden van de PS in het Brusselse prijkt één
gemeente met een MR meerderheid: Sint-Joost-ten-Node. Als men weet dat die
gemeente de armste gemeente van de 19 is en ze verhoudingsgewijs het meeste
immigranten telt, is de kans groot dat dit Sint-Joost niet een MR-gemeente is, maar met
een PS-meerderheid dient ingekleurd. Toch is de blauwe kleur rekenkundig juist, want
Sint-Joost vormt in ‘zijn’ kanton duidelijk de minderheid tegenover de andere,
rijke gemeenten, onder meer Sint-Pieters-Woluwe, uitgerekend de rijkste van de
19 Brusselse bij de jongste telling van de inkomens (naar bevolkingsaandeel telt SintJoost 16,5% van de 162.915 inwoners).
Anderlecht en Sint-Agatha-Berchem grenzen evenmin aan elkaar, maar vormen
toch één kanton. Is de meerderheid in de twee gemeenten dezelfde? Analysten en
wetenschappers moeten op de gemeenteraadsverkiezingen terug vallen om daarover
iets betrouwbaars te kunnen zeggen.
Doen zich nog meer moeilijke gevallen voor? Zie de bijgaande tabel: Verdoezeling
van de grote agglomeraties en provinciehoofdsteden in hun kieskanton. Waarom Gent
en Brussel-stad en Bergen en Charleroi en Luik wel dat aangewezen gemeentelijk
niveau krijgen van één stad = één kanton, maar Antwerpen, Brugge, Hasselt, Leuven
en Namen niet, is gewoon ongerijmd.
In een aantal gevallen is het kieskanton het op één hoop gooien van gemeenten,
ongelijk en lukraak haast. Dit is niet alleen een misleiding, sommige partijafdelingen
zagen het als desinformatie. Politieke partijen uit Leuven hebben tegen alle wettelijke
bepalingen in, een telling per stadswijk en later ook per deelgemeenten doorgevoerd.
Zie de studie ter zake van H. Van Der Haegen, Ruimtelijke differentiatie in het
kiesgedrag van een stedelijke bevolking – De Leuvense verkiezingen 1987-1995, in:
BELGEO, 2001,1-2, blz. 77-92 (Naar verluidt is Leuven niet de enige stad waar dit
gebeurde).
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Verdoezeling van de grote agglomeraties en provinciehoofdsteden in hun kieskanton
Stad

inwoners

N

aantal inwoners

Brugge

116.786

45,4%

9

257.234

Gent

246.720

100,0%

1

246.720

Antwerpen

491.937

96,3%

2

510.585

Hasselt

73.741

65,4%

3

112.803

Leuven

96.724

49,1%

8

196.986

161.780

100,0%

1

161.780

Waver

33.093

23,3%

8

141.858

Bergen

92.233

100,0%

1

92.233

Namen

109.646

94,3%

2

116.247

Charleroi

203.045

100,0%

1

203.045

Luik

193.943

100,0%

1

193.943

27.950

80,4%

3

34.752

Brussel Hfdst

Aarlen

14

aandeel % in kanton

Ruimtelijke differentiatie in het kiesgedrag van een stedelijke bevolking
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Zou het bovendien democratisch én wetenschappelijk echt niet aangewezen zijn de
uitslag van de parlementsverkiezingen apart voor de stad Antwerpen te publiceren én
dan ook nog eens uitgesplitst per deelgemeenten, daar waar men bij de
gemeenteraadsverkiezingen in die grote agglomeratie, toch ook deelgemeenteraden
verkiest? De beslissing van de kiezer wordt er des te sterker door, dit wil zeggen met
des te meer inhoud en zeggingskracht.

7.

De informatie-rijkdom van de verkiezingen maximaliseren

Op federaal vlak, zowel als voor de Gewesten en de Gemeenschappen, als voor de
Europese Unie, kent België de parlementsverkiezingen als enige officiële inspraak van
de natie (op de ene volksraadpleging van 12 maart 1950 na), daar waar andere
Westerse democratieën nog andere hoge beslissingsmomenten van de natie hanteren.
Die parlementsverkiezingen vormen in België de officiële en enige democratische
beslissing van de ganse natie. Het komt er dus op aan dit opperste moment van
democratie te maximaliseren! Wetsontwerpen, wetsvoorstellen, parlementaire
commissies en partijprogramma’s geven voldoende aan dat de democratische
bekommernis op heel wat meer aspecten slaat dan de publicatie van de
verkiezingsuitslag. Internationaal vergelijkend onderzoek toont aan dat de Belgische
kieswetgeving in meerdere aspecten, niet meteen optimaal scoort. Die hervormingsvoorstellen behoren primair tot de opdracht van de volksvertegenwoordiging.
Hier bepleit de wetenschap, via de Koninklijke Academie, een partijpolitieke
neutrale modernisering van ons kiesstelsel én dan nog beperkt tot het informatieniveau.
Maar scherpe informatie kan terdege cruciale inzichten genereren. Een adequaat
publicatieniveau van de uitslagen versterkt op evenredige wijze de zeggingskracht van
wat de kiezers eigenlijk met het beleid voorhebben en wie dat mag/moet voeren. Dat
meer optimale, laagste inzichtsniveau dient daarom onverkort en meteen te worden
ingevoerd. In de meerderheidsstelsels van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de
Duitse Bondsrepubliek (voor de Erststimme) worden de grote agglomeraties als Parijs,
Londen, Berlijn, Manchester, Marseille, München, Düsseldorf, Keulen, Bordeaux, enz. in
meerdere kieskringen opgedeeld, aanzienlijk meer dan het ene stedelijke vlak.
Deze oproep bepleit uiteindelijk een maatregel van goed bestuur, van een stukje
modernisatie ook, die de democratie versterkt en daarom meteen kan en zou
doorgevoerd moeten worden. Want het betekent alleen de bestaande uitslag
expliciteren! Beter duiden en begrijpen wat de kiezer wil. Wie kan daar tegen zijn? Tot
nader order bepaalt art. 33 van de Grondwet: ‘Alle machten gaan uit van de Natie’.
(Dit verzoek betreft niet het al dan niet verder gebruiken van het kieskanton als
concrete basis voor de plaatselijke organisatie van de verkiezingen. Het is aan de
betrokken diensten of de politieke overheid om daarover te beslissen. Dit verzoek
betreft uitsluitend de telling en publicatie van de uitslagen op gemeentelijk niveau.)
De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen & Kunsten
verzoekt het federale parlement om al deze redenen de aangepaste maatregel te willen
treffen opdat voortaan de uitslagen van zowel de federale verkiezingen, als van de
Gewestverkiezingen als van de verkiezing van het Europees Parlement in België
statistisch optimaal en aangepast aan de indelingen van de 21ste eeuw zouden medegedeeld worden. De democratie zal erdoor verbeteren en de wetenschap adequater
kunnen analyseren. Twee gegronde redenen om dankbaar te zijn.
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In bijlage worden nog twee argumenten toegevoegd.
Vooreerst een stukje van de voorpagina van de Nederlandse NRC-Handelsblad van
23 januari 2003, met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van 2003: eigenlijk de
uitslag per gemeente als grafische kop op ‘de een’.

‘Kop’ van de Tweede Kamerverkiezingen van 2003 in NRC-Handelsblad
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Verder een uittreksel uit E. Van Hecke, e. a., Atlas van België: Landschappen,
platteland en landbouw. Gent, 2010, blz. 14.
Statistieken over fysische of natuurgegevens zijn in België al lang uit het
kantonniveau gehaald en gedetailleerd tot op het vlak van de gemeente. Zie
bijvoorbeeld de twee kaartjes over de bebossing in België: in 1834 per kanton en in
2002 per gemeente.
Zou het kunnen dat de politieke statistiek in België, na glorieperiode van de
19de eeuw, “avoue son âge”, zoals een eerste minister in 1967 over de Belgische
instellingen getuigde?

Bebossing in België, in 1834 naar kanton en in 2002 per gemeente
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