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m. m.; varje armékår består av 2 inf.-för
delningar, e tt » lätt armékårsreg.» (kavalleri), 
en arm ékårsart.-brigad jämte ing.- m. fl. trap
per. Varje inf.-fördeln. består av 3 inf.-reg., 
en kulsprutebataljon, e tt  inf.-batteri och ett  
art.-reg. Andra armén består av 8 reserv-inf.- 
fördeln. sam t 4 reservkår-art.-reg. —  Sär
skilda anordningar äro vidtagna för a tt inom  
de olika truppförbanden m. m. skapa ensprå- 
kiga grupper. M. B^dt.

Det fasta försvaret.  Det fästn ingssystem , 
som m ötte tyskarnas fram trängande vid 
världskrigets utbrott, var utfört en lig t Brial- 
monts planer. Det utgjordes av två  huvud
delar: centralfästningen Antwerpen (se d. o.) 
och M aaslinjen (se d. o.). Den förra var av
sedd a tt  vara ett sista stöd och t illf ly k t för 
fälthären, på samma gång som den sk u lle  u t
göra en tryggad landstigningsplats och opera
tionsbas för en från en eventuell bundsför
vant anländande understödsarmé. Den senare 
uppgiften försvårades på grund därav, a t t  in 
loppet t ill  Antwerpen på Schelde delvis går 
genom nederländskt territorium , v ilk et med
fört svåra politiska slitn ingar m ellan Belgien  
och Nederländerna såväl före världskriget 
som efter krigets avslutande (Vlissingenfrå- 
gan). M aaslinjen med sina  två  fästningar, 
Liége och Namur, var avsedd som direkt h in 
der för en frammarsch i M aasdalen. Under 
världskriget föllo inom relativ t kort tid  de 
belgiska fästningarna för tyskarnas överlägs
na anfallsm edel men ha dock genom det h in
der M aasfästningarna uppställde m ot tysk ar
nas framträngande och de detacheringar, som  
fram tvingades av fästningen Antwerpen, u t 
övat e tt  avsevärt inflytande på operationerna  
under krigets första skede. Hur man i fram 
tiden avser a tt  ordna landets fasta  försvar  
är ännu (1924) icke känt. L. af P.

örlogsflottan.  B. har saknat örlogsflotta  
ända in till världskrigets slut. Av de örlogs- 
fartyg, som tyskarna vid B:s utrym m ande 
1918 kvarläm nade, sam t av de B. tilldelade, 
i Nederländerna internerade fartygen har en 
belgisk örlogsflotta bildats. Den består (år 
1924) av 1 avisofartyg (1,200 ton), 14 torped
båtar, 4 mindre undervattensbåtar och 17 m o
torbåtar (för m insvepning m. m.); därjäm te 
har år 1923 Frankrike t ill  B. skänkt den 
gam la kryssaren d’Entrecasteaux (8,000 ton), 
örlogsflottans sam m anlagda tontal uppgår till  
omkr. 13,000 ton. ö -g .

Författning och förvaltning.  B:s grundlag  
är daterad 7 febr. 1831 sam t har 1893 och 1921 
i v ik tig a  delar underkastats revision. I prin
cip v ilar den å folksuveränitetens grund; det 
förklaras i grundlagen, a tt  »all m akt utgår  
från folket». E n lig t resolutionen av 20 juli 
och dekretet av sept. 1831 är tronen ärftlig  
bland konung Leopolds av Sachsen-Koburg 
m anliga efterkom m ande. Saknar konungen dy
lika, kan han med kam rarnas bifall, avgivet 
med 2/3 m ajoritet, sjä lv  utse sin efterträdare. 
Konungen innehar verkställande m akten och

har bl. a. rätt a tt  förklara krig  och slu ta  fred 
och allianser. Vid monarkens sida står e tt  
kab inett med m inistrar (f. n. 11) för de tolv  
departem enten (utrikes-, finans-, inrikes-, un
dervisnings-, jordbruks-, försvars-, justitie-, 
industri-, kolonial-, kom m unikations-, arbets- 
och handelsdepartem enten). Principen om par
lam entarisk ansvarighet inför representationen  
råder. Jurid isk t äro m inistrarna ansvariga in 
för representationen på så sä tt, a t t  de av re
presentanternas kammare kunna åtalas inför 
kassationsdom stolen. Jäm te de egen tliga  re
geringsm edlem m arna finnes e tt  antal s ta ts 
m inistrar (minis tres d ’état) ,  v ilk a  kunna k a l
las a tt  deltaga i m inisterrådets överläggning
ar. L agstiftande m akten delar konungen med 
representationen. —  Representationen består  
av tv å  kamrar, senaten (le sénat)  och repre
sentanternas kam m are (la cliamöre des repré- 
sentants).  Genom 1921 års författn ingsrevi
sion har representationen undergått högst vä 
sentliga  förändringar. R epresentanternas kam 
mare väljes nu genom  allm änna och direkta  
val en lig t det proportionella valsystem et, var
vid varje m yndig man (21 år) äger rösträtt. 
Före 1921 fanns graderad röstskala; nu äger 
var och en endast en röst. R östrätten är i B. 
även förenad med röstplikt, i det a t t  väljare, 
som icke deltager i valen, straffas med böter. 
Kammarens medlemmar väljas på fyra år; för 
valbarhet fordras 25 års ålder; den årliga  er
sättn ingen  är 12,000 frcs. Beträffande senaten  
gäller, a t t  dess huvuddel väljes på sam m a sä tt  
som m edlem m arna av representantkam m aren, 
varvid dock en rad särskilda bestäm m elser u t
göra särskilda valbarhetsvillkor, en del åter  
av provinsernas representationer och en del av  
senaten själv. V altiden är även här fyra  
år; för valbarhet fordras 40 års ålder. B e
träffande såväl senaten som representantkam 
maren har konungen upplösningsrätt. —  Båda 
kam rarna äro i a llt  v ä sen tlig t lik stä lld a  i 
m akt; kam m arens företräde i avseende på in i
t ia tiv  vid budgetsbehandlingen är sedan 1921 
upphävt. Beträffande grundlagsändringar g ä l
ler, a tt om ett beslut om revision av v iss be
stämmelse fattas, kamrarna därefter upplösas 
och frågan på n y tt upptages t ill  behandling; 
härvid fordras för p ositiv t resultat 2/3 m ajoritet 
och a tt  2/3 av m edlem m arna äro närvarande.

Provinserna äga rela tiv t u tsträckt s jä lv sty 
relse, utövad främ st genom provinsrepresenta
tionerna, provinsialråden (conseils provin- 
ciaux).  Provinserna, som m otsvara den äldre 
politiska uppdelningen i grevskap, hertigdömen 
o. s. v., äro Antwerpen, Brabant, östflandern, 
V ästflandern, H ainaut (Hennegau), Liége (Lüt
tich), Limburg, Luxembourg och Namur, var
till  komma de genom Versaillesfreden nyför- 
värvade kretsarna (guvernementet) Eupen och 
Malmedy. Provinserna delas i arrondissemang, 
och därjäm te finnas även primärkommuner 
med särskilda representationer. H. T -n.

Rättsväsende.  R ättskipningen handhaves för 
smärre mål av fredsdomare, genom 26 första


