
INLEIDING TOT DE POLITICOLOGIE 
BELANG VAN DE POLITIEK: 

Vragen bij het volk als ‘waar moeit de overheid zich mee’ ‘waarom doen ze dit?’ 

-> men vraagt zich dus af wat de taken van de overheid zijn, onderscheidt tussen links en rechts in de politiek. 

Politiek heeft dus duidelijk een impact, maar in welke mate hebben politieke besluiten echt greep op de 

samenleving (vb. vluchtencrisis). Politici hebben het moeilijk om te beïnvloeden wat de mensen denken. De 

nationale politiek verliest ook zijn greep omdat er veel meer Europese regels en wetten zijn die veel meer 

macht krijgen dan de nationale politiek. 

→ Voorbeeld nieuwe verkiezing in Griekenland, Tsypras zal gewoon onder dwang het beleid van de Europese 

Unie moeten volgen 

Hij zal laten zien hoe de verhoudingen liggen tussen de politieke instellingen, dit kan verschillen in verschillende 

landen. Het gaat vaak ook over de geschiedenis gaan van huidige normalen. 

 

COMPARATIVE POLITICS 

We gaan België voortdurend gaan vergelijken, de verschillende partijen en gedachtengoed. Het verklaart 

waarom je sommige fenomenen in het ene land hebt en in het andere land. 

Vier grote takken in de politieke wetenschappen 

 Bestuurskunde 

 Internationale politiek 

 Politieke filosofie 

 Comparative politics 

 

HOOFDSTUK 1: POLITIEK EN POLITIEKE WETENSCHAPPEN 

1.1.  POLITIEK 

Politiek is een soort samenlevingsverband, men kan dus soms niet akkoord gaan met sommige afspraken die 

voortdurend worden gemaakt (meningsverschillen). Het sturen van de samenleving – politiek dus – betekent 

ook altijd omgaan met verschillen en met conflicten. Overal waar een grote groep mensen afspraken maken, is 

er politiek. Politiek moet je dus breed bekijken, het is alles wat te maken heeft met het besturen van een 

samenleving. 

1.2.  VARIATIES IN POLITIEK  

1.2.1. TERRITORIUM 

We associëren politiek met samenlevingen die verbonden zijn aan een territorium. Het wordt zo lastiger om 

aan de politiek te ontsnappen, als je in België woont kan je moeilijk ontsnappen aan de Belgische wetgeving. 

Het lidmaatschap van een staat is veel omvattender en dwingender. Als je niet akkoord gaat met de regels van 

je fietsclub kan je gewoon naar een andere gaan omdat een fietsclub geen territorium heeft.  



Er zijn ook andere politieke structuren die ook belangwekkend kunnen zijn. Katholieke kerk heeft geen 

grondgebied, de regels gelden voor alle mensen die lid zijn van de katholieke kerk. Vroeger had de godsdienst 

meer invloed, het duurde daarom ook lang tegen dat landen echt loskwamen van een grondgebied. 

1.2.2. CULTUREEL 

Er zijn heel veel domeinen in het leven van mensen waar de staatsbemoeienis geen deel van uit maakt. De 

staat komt meestal tussen om discriminerende verschillen te verkleinen. Vroeger was politiek een erg beperkte 

aangelegenheid. Later werden meer en meer domeinen politiek gemaakt, de staat gaat zich meer bemoeien. 

Op lange termijn is er een groter ingrijpen van de politiek omdat hier ook meer vraag naar is vanuit de 

samenleving. Men vraagt zich nu af wat er in de toekomst gaat gebeuren, nog meer bemoeienis?  

Die evolutie is uiteraard gepaard gegaan met een evolutie in onze politiek cultuur. Elke samenleving heeft een 

aantal regels over wat politiek kan worden en wat niet. In de westerse samenleving wordt er bijvoorbeeld veel 

belang gehecht aan het onderscheid tussen privé en publiek. In de privésfeer mag de politiek niet aanwezig 

zijn. Er is natuurlijk wel veel discussie rond de grenzen van beide sferen.  

1.2.3. VORMEN 

Classificaties van politieke normen kunne in eerste instantie gebouwd worden op de vraag wat de grote 

principes zijn die ten grondslag liggen aan het functioneren van een bestel, het regime.  

Men kan een onderscheid maken tussen democratische en autoritaire regimes. Bij het eerste, is de macht 

tijdelijk en verspreid over verschillende groepen. Autoritaire regimes zijn dan weer net het omgekeerde. Op de 

vraag of het hele territorium vanuit één punt bestuurd wordt, kan een classificatie gemaakt worden tussen 

unitaire (gecentraliseerd) staten en federale staten. België is heel federaal, Frankrijk is eerder gecentraliseerd, 

alles wordt vanuit één punt beslist. Als er meerdere partijen zijn (België), zijn er ook meerdere partijen nodig 

om een regering te vormen. Dit leidt dan meestal tot zeer lange regeringsonderhandelingen vooraleer er een 

akkoord wordt bereikt. 

1.3.  WAT DOET EEN POLITICOLOOG? 

Doel: regelmaat ontdekken in fenomenen, complexe fenomenen vereenvoudigen 

 Sociale werkelijkheid = complex (reflexief) (vb. verkiezingspeiling) 

 Werkelijkheid ‘formaliseren’ in variabelen / analytisch 

 Structuren: posities en rollen determineren gedrag (niet alleen persoonlijkheden) 

 Twee manieren om patronen te zien: 

 Veel waarnemingen (grote N) 

 Goed gekozen waarnemingen (kleine N) 

1.4.  POLITIEKE WETENSCHAP 

De politieke wetenschap praat over de politiek volgens zijn eigen regels. Ze willen politieke gebeurtenissen en 

instellingen proberen te begrijpen en te verklaren. Hier zijn de belangrijkste regels: 

1. Intellectuele distantie:  

 Doel is niet in de eerste plaats te zeggen hoe het moet en om zelf deel te nemen 

 Maar neutraliteit bestaat niet (voorkeuren, belangen, interesses…) (= essentie van sociale 

wetenschappen) ze zijn immers zelf lid van de samenleving die ze bestuderen. 

 Keuze van onderwerpen (vb. groene vs. rechts-populistische partijen, terrorisme, vrouwen en 

politiek…) is een voorbeeld van de eigen inkleuring en voorkeur van de politici 

 Politicoloog doet verslag van zijn bevindingen (kan dan gebruikt worden) 



2. Wetenschappelijke methode: 

 Vele, bewust ingezamelde waarnemingen: systematische inzameling van gegevens (niet ad 

hoc) want ze moeten snel kunnen reageren. Ze moeten een gebeurtenis kunnen duiden als 

een fenomeen dat een uiting is van een bredere categorie (algemeen verschijnsel). Ze 

vergelijken, en zoeken bewust naar gelijkaardige en verschillende cases. 

 Keuze van onderzoekstechnieken: hoe data analyseren? Kwantitatief of kwalitatief (vb. 

vrouwen in parlement) 

 Open rapporteren over wat en waarom, ze moeten zich dus ook openstellen voor kritiek 

Menselijk gedrag is repressief, men gaat af op de voorspelling van mensen. Dit speelt een belangrijke rol bij 

verkiezingen. De verkiezingsvoorspellingen hebben een grote invloed op de werkelijke uitkomst, de peiling kan 

het gedrag van de mensen beïnvloeden. Als VLD nipt zou winnen kan het zijn dat de VLD met een grote 

voorsprong wint. Mensen houden ook voortdurend rekening met wat er gezegd wordt over hen. Dit maakt het 

gedrag van mensen heel onvoorspelbaar. Stemgedrag verklaring in de politicologie is dus heel moeilijk. 

Vaak is er een algemeen patroon in het menselijk gedrag, men probeert dit dan te formaliseren in variabelen 

zoals bijvoorbeeld het geslacht. Vrouwen kiezen vaker voor Groen of kijken vaker naar VIJF. Het zijn dus 

allemaal kenmerken van individuen die we proberen te begrijpen om te voorspellen wat ze gaan kiezen. 

Het gedrag van mensen is bepaalt door de omgeving waarin ze zich bevinden. De mens is dus eigenlijk niet vrij 

waardoor (in beperkte mate) het gedrag voorspelbaar wordt. Dit is de gedachtegang van de sociologische 

wetenschappers. Ouders hebben een bijvoorbeeld een socialistische politieke voorkeur dus 

hoogstwaarschijnlijk zullen hun kinderen dezelfde overtuiging hebben. 

1.5.  INSTRUMENTEN VAN DE (POLITIEKE) WETENSCHAP  

Een politicoloog gebruikt een eigen taal voor het verklaren en het analyseren van wat er zich in de politieke 

sfeer van de samenleving afspeelt. Hierbij maakt hij gebruik van enkele instrumenten die het mogelijk maken 

om logisch te kunnen redeneren.  

1.5.1. CONCEPT 

Het woord dat we gebruiken om iets af te bakenen. Een definitie van een verschijnsel. Door concepten te 

gebruiken kunnen we verder gaan dan specifieke definities. Een concept is ook een ideaaltype, het vat de kern 

van iets samen. Het kan lang duren tegen dat men een goede definitie heeft gevormd (zijn doctoraat, definitie 

van sociale beweging). Zonder concepten kunnen we niet over politiek spreken, het onderscheidt hoofd- en 

bijzaken van elkaar en haalt de essentie er dus uit.  

Een voorbeeld van een concept is gender. Om over mannen en vrouwen te praten kan je ook het woord 

geslacht gebruiken maar gender verwijst naar de sociale en culturele verschillen tussen mannen en vrouwen 

Het maakt het mogelijk te praten over de wijze waarop vrouwen en mannen zich bewegen in onze 

samenleving.  

Een ander concept is de polyarchie (Robert Dahl). Dit is een soort politiek systeem, een regime dat lijkt op een 

ideaaltype van een democratie. Het formuleert heel precies aan welke voorwaarden een politiek systeem moet 

voldoen om als zodanig geclassificeerd te worden. Het concept is dus een ideaaltype omdat het geen echte 

reëel bestaande regimes beschrijft. De bedoeling van concepten is dus dat ze ons denken sturen, dat ze ons 

helpen om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. 

 

 



1.5.2. MODELLEN 

We kunnen het stemgedrag proberen te verklaren door hen een aantal vragen te stellen zo kunnen we zien of 

er een samenhang is tussen de antwoorden en een algemene formulering vormen. Stemgedrag is zo 

individueel dus men zou eigenlijk al die verschillende voorstellingen moeten samenvoegen, dit is een model.  

Het is een bepaalde vereenvoudiging van de realiteit. Door de reductie van de complexiteit worden dingen 

duidelijker.  Het is meer dan concept want men bestudeert ook de relaties tussen concepten (het protest). Een 

voorbeeld van een bekend model is de politieke kringloop van David Easton. Het is een model waarbij de inputs 

worden omgezet in outputs. De inputs zijn eisen (vragen vanuit individuen om een politieke oplossing van een 

probleem) en steun (uitingen van vertrouwen in het systeem, passief of actief). Sluiswachters of gatekeepers 

bundelen individuele eisen tot algemene principes en maken ze op die manier makkelijker te behandelen. De 

eis voor aandacht aan het milieuprobleem was jaren lang niet relevant voor de politieke partijen en hun 

belangengroepen en haalden dus ook nooit de agenda. De outputs zijn de politieke beslissingen die dan weer 

gevolgen hebben voor de eisen en de steun (feedback) 

1.5.3. THEORIE  

Theorieën beschrijven hoe en waarom politieke verschijnselen met elkaar in verband staan. Een theorie zou 

uitleggen waarom vrouwen vaker op Groen stemmen, het houdt altijd een of andere hypothese in. Een 

voorspelling waarvan nagegaan kan worden of ze (nog steeds) klopt. Het is dus het resultaat van 

waarnemingen en onderzoek, maar ze sturen ook waarnemingen en onderzoek, het is een drijvende kracht 

naar een onderzoek. Men kan een theorie op twee manieren bekomen: 

 Inductief = na vele waarnemingen bekom je een theorie.  

 Deductief = je gaat een theorie na of ze klopt. 

 

HOOFDSTUK 2: STAAT EN MACHT 

2.1.  BINDENDE REGELS  

Eigenheid van regels van staat zijn bindend. Het is niet omdat je tegen de vluchtelingen bent dat je minder 

belastingen moet betalen voor bijvoorbeeld de sociale zekerheid die hulpgoederen geeft aan de vluchtelingen. 

Dit noemt een betaalstaking, ook als je het er niet mee eens bent, moet je nog altijd de regels volgen. De 

politieke regelgeving kan ook alleen functioneren als ze vervolgens ook opgelegd kan worden aan haar leden 

van de samenleving. Heel vaak volgen we regels zonder daar bij na te denken. De meeste regels zijn 

geïnternaliseerd, één met ons.  

De staat heeft enkel dwangmiddelen om de regels af te dwingen, dit kan desnoods met geweld (boetes, 

ordediensten, vrijheidsberoving…).  De staat is de enigste die dit kan doen, monopolie op legitieme geweld. 

Bijvoorbeeld als je wekelijks naar de kerk gaat en je begaat een fout in de ogen van god, dan mag de pastoor 

geen geweld gebruiken om de regels af te dwingen.  

De monopolie vervaagt op sommige gebieden wel door privatisering van de ordehandhaving. Bijvoorbeeld 

privé gevangenissen, het is een uitbesteding van een taak van de staat. Heel veel mensen zijn hier tegen. Rijke 

mensen die in gated communities zijn hier ook een voorbeeld van, ze hebben hun eigen regels die enkel gelden 

binnen die communities. Het staatsgeweld moet wel in verhouding staat ten opzichte van de overtreding van 

de regels. Als je een papiertje op straat gooit mag je niet gefolterd worden. De extremiteit moet in verhouding 

zijn (proportionaliteit). Hoeveel geweld mag bijvoorbeeld de politie geweld gebruiken bij een arrestatie van een 

bandiet. Is het nodig voor het doel? 



2.2.  GRONDWET 

Basis van het regelsysteem van het land, het is ongelofelijk belangrijk en heel strikt. In onze grondwet staan 

ook de bevoegdheden van de gewesten en hoe de regeringen moeten samengesteld zijn (paritair).  Het zegt 

hoe (andere) regels gemaakt moeten worden en dus hoe regels kunnen evolueren. Het bevat de basisregels 

van het functioneren van het politiek systeem.  

Werkelijkheid wijkt af, in de grondwet staat niets over politieke partijen. Het zijn geen grondwettelijk 

voorziende structuren, ze zijn spontaan ontstaan uit de samenleving (denk geschiedenis van België). Er staat 

ook niets in over het belang van de regering en het parlement maar in de werkelijkheid heeft de regering veel 

meer macht dan het parlement. De feitelijke macht ligt dus eerder bij de regering. 

De afgelopen decennia hebben heel wat landen hun grondwet gemoderniseerd, door er de moderne socio-

economische rechten (zoals recht op onderwijs, kinderrechten…) in op te nemen. De gevoeligheid voor deze 

onderwerpen is pas ontstaan in de 20ste eeuw. Deze rechten zijn niet individueel afdwingbaar. Een extra 

voorwaarde van de grondwet is vaak dat het praktisch onwijzigbaar is. Het heeft dus lang geduurd tegen dat 

deze wetten werden opgenomen in de grondwet.  

In België is dit het geval, er zijn dus extra voorwaarde. Men moet op voorhand, voor de verkiezingen 

aankondigen welke artikels men wil wijzigen na de verkiezing. Je kunt geen staatshervorming doen zonder je op 

voorhand hebt aangekondigd dat je artikels wilt wijzigen. NVA zal veel artikels willen veranderen en dus 

aankondigen omdat zij meer Vlaanderen willen en minder België en hierdoor is dus een grote wijziging nodig. 

Dit is erg belangrijke informatie voor het volk bij de verkiezingen. Het geeft dus aan hoe belangrijk de grondwet 

is. Je heb ook 2 3⁄  meerderheid nodig om de grondwet te mogen wijzigen, in Vlaanderen hebben wij nooit die 

meerderheid dus we moeten sowieso samengaan met de Walen om da Belgische grondwet te kunnen wijzigen. 

We zijn dus gedoemd tot ellelange onderhandelingen. Enkele bijzondere wetten zijn nog moeilijker te wijzigen. 

Je moet 2 3⁄  meerderheid nodig hebben bij het volk EN een meerderheid in al de delen van België (Vlaanderen, 

Wallonië, Brussel..). 

Verder staat er ook  een opsomming van de vrijheden in de grondwet, zo worden we een liberale democratie. 

Ons fundamenteel recht van vrijheid van de godsdienst is een moeilijk debat. Er is een verbod op het dragen 

van een hoofddoek. De ene partij zegt dat dit bij hun godsdienstvrijheid hoort en dus een inbreuk is op de 

grondwettelijke vrijheid. Andere partij zegt dan weer dat dit een vorm van bescherming is. Niemand mag zijn 

gezicht bedekken, geen masker en dus ook geen hoofddoeken. In een openbare plaats moet iedereen 

herkenbaar zijn. 

In de verenigde staten is het praktisch onmogelijk om de grondwet te wijzigen omdat men daar 75% moet 

halen vooraleer er een wijziging kan zijn.  

In Groot-Brittannië is de grondwet niet geschreven. Het is een historisch gegroeid geheel van teksten en 

gewoontes( Magna Carta). Er bestaat ook geen grondwettelijk hof, de burgers zijn hierdoor minder beschermd 

omdat ze minder makkelijk beroep kunnen doen op hun liberale vrijheden. De premier heeft nu een ruime 

meerderheid dus hij kan zomaar een wet wijzigen voor heel Groot-Brittannië zonder dat iemand hier iets kan 

aan doen, juist omdat er geen grondwet is. 

→ Er heerst Rule of law (dus niet regel van de heerser) en Supremacy of Parliament 

Er is geen Europese grondwet, ooit was er wel een poging maar die is toen verworpen door Frankrijk en 

Nederland. Er zijn natuurlijk wel Europese verdragen. 

 

 



2.3.  MACHT 

Tijdens het maken van de regels spelen er machtsprocessen. Je kan praktisch nergens ontsnappen aan de 

staatsmacht. In de meest letterlijke zin valt er dus niet te ontsnappen aan macht. Macht heeft ook te maken 

met democratie. Waar het op neerkomt is dat de bewindsvoerders de macht krijgen van het volk, de mensen 

delen de macht dus uit aan wie zij vinden die het meest geschikt is daarvoor. Dit noemt men representatieve 

democratie (vertegenwoordigers). Eens die macht is overgedragen moet men gehoorzamen aan die 

machthebbers. Het is een soort contract.  

Het inzette van macht heeft ook onbedoelde consequenties. Je kan je macht gebruiken om het gedrag van 

iemand te beïnvloeden maar het kan dan gebeuren dat je niet het gewenste resultaat behaald. Bijvoorbeeld 

een papa straft een peuter en zet heb in de hoek. Die peuter begint daar te kressen en te roepen. De papa 

behaald niet het doel van de kleuter rustig te krijgen. 

Er zijn verschillende machtsmiddelen. Bijvoorbeeld een prof heeft als machtsmiddel punten, en een student 

heeft als machtsmiddel rumoerig gedrag. Het is een proces van gehoorzaamheid, een continue wisselwerking 

tussen 2 partijen. Een ander voorbeeld hiervan is de regeringscrisis en regeringsonderhandelingen. 

Weber maakt een onderscheid tussen macht en gezag. Dat laatste verwijst naar een machtsuitoefening die 

aanvaard wordt, die als legitiem wordt gezien, en in de praktijk ook gevolgd wordt. Hij onderscheid drie 

verschillende vormen van gezag: 

1. Traditioneel gezag: respect voor traditie en gewoonte 

2. Charismatisch gezag: persoonlijke eigenschappen van de gezagsdrager 

3. Rationeel-legalistisch gezag: respect voor de regels 

Een bredere definitie is elke vorm van ongelijkheid ook macht te noemen, dit is de brede definitie van Amartya 

Sen. Het is een vagere manier van kijken. Ze zegt dat er 3 dimensies zijn van macht. 

1. Beslissen, bevelen, afdwingen : naakte macht, de meest zichtbare vorm van macht (bv.: 

snelheidsbeperking van het gemeentebestuur.) 

2. Agenda-setting: positief en negatief. Welk belang wordt er aan het thema gehecht? 

3. Macht als ideologische hegemonie: bepalen wat gedacht wordt. Machten die niet in vraag worden 

gesteld, de bestaande orde komt niet ter discussie. Deze vorm van macht is niet zichtbaar, maar des te 

meer ingrijpender. In elke samenleving bestaat er een cultureel kader waarbinnen bepaalde dingen 

gedacht en gezegd kunnen worden. 

Niet alleen politici voeren macht uit. Er is veel macht dat niet  bij politieke partijen zitten. Er zit dus veel macht 

bij verschillende belangengroepen. Sommige beslissingen van bedrijven hebben invloed op de aanpassing van 

regels door de regering (voorbeeld ABInbev). Als iemand een boek schrijft over milieu problemen en dit krijg 

veel aandacht, kan dit leiden tot een deel van agenda-setting bij een politieke partij. De schrijver had dus eerst 

helemaal geen macht, maar na het uitbrengen van het boek, oefent hij/zij onrechtstreeks toch macht uit. 

In de praktijk  is het echter heel moeilijk om die afzonderlijk macht aan te tonen. De machtuitoefening is vaak 

onzichtbaar, bijvoorbeeld de vergaderingen en onderhandelingen van de regeringen en het parlement. 

Moesten we alles kunnen zien zouden we meer op de hoogte zijn van de minister en de partijen, of ze hun 

werk goed doen etc. De causaliteit van macht, we weten dus niet wat er gebeurt achter gesloten deuren. We 

kunnen ook niet de macht van 1 actor isoleren en beoordelen omdat er een continue machtsstrijd is tussen een 

groot aantal actoren. Als een politieke partij een nieuw wetsvoorstel opneemt in hun partij programma en na 

de verkiezingen wint die partij. Het wetsvoorstel wordt goedgekeurd maar wij weten nog altijd niet echt van 

wie dat wetsvoorstel specifiek komt (welke politici). 

 



2.4.  MACHT VAN DE OVERHEID 

Overheid heeft heel veel macht op alle domeinen van het leven, dis is omdat wij ook een welvaartstaat zijn.. 

Vaak zien we de overheid als een soort vrijheidsbeperker. Dit is vaak een discussie tussen het linkse en het 

rechts spectrum van de politiek. Linkse politici zullen eerder geneigd zijn te stellen dat een grotere mate van 

overheidsinterventie ervoor moet zorgen dat grote groepen van de bevolking toegang krijgen tot voldoende 

ontplooiingskansen en materiële goederen. De rechtste politici stellen dan weer dat de overheidsinterventie 

beperkt moet blijven.  

2.4.1. PROCES VAN STAATSVORMING EN NATIESTAAT 

Deze overheid is langzaam gegroeid. Staten zijn ontstaan doordat de geldmiddelen, de organisatie en de 

expertise worden beheerd door de overheden. Ze hebben de rol van de kerk verminderd door deze taken over 

te nemen. Er was dus sprake van een concentratie van de machtsmiddelen. De natiestaat is ook gegroeid door 

het verwerven van legitimiteit. De overheid dienst aanvaard te worden als een geldige gezagsdrager. 

Bij het ontstaan van nieuwe staten is het belangrijk dat de leider moet kunnen vervangen worden. Het belang 

van een individuele leider in het begin van een staat is heel belangrijk maar er moet evolutie worden door 

depersonalisatie van het gezag. De legitimiteit wordt vanaf dan bepaald door het geheel van regels en 

instellingen. 

Er moet ook een homogenisering zijn, er moet overal op het grondgebied dezelfde regels gelden. Dit zorgt voor 

eenheid en een moderne natiestaat waarbij bevolking, cultuur en staat samen gaan. In België vallen niet al 

deze actoren samen, wij zijn een bewust gevormde staat want onze talen en cultuur verschilt onderling 

(kunstmatig samengesteld, denk ook aan Catalonië). 

→ Het eind van deze processen is de moderne natiestaat zoals we die nu kennen. 

2.5.  OORSPRONG VAN POLITIEK EN STAAT 

Er is steeds politiek als mensen samenleven. In primitieve samenlevingen liggen verschillende machten in 

dezelfde hand (godsdienst, politiek, militair). Daar kan men spreken van traditioneel gezag, er is weinig 

roldifferentiatie. Denk aan Iran en zo, daar wordt de macht uitgevoerd door groepen die hun wetten hebben 

gebaseerd op hun godsdienst en cultuur en ze hebben dan ook nog hun eigen leger. Bij ons kan je dit niet 

voorstellen dat aartsbisschop Leonard al de macht heeft en een eigen leger heeft, hij heeft enkel informele 

regels (godsdienst). De grondvraag is dan eigenlijk, vanwaar komt die legitieme macht vandaag? 

2.5.1. PLATO 

Plato beschrijft de ideale staat waarin een verregaande arbeidsspecialisatie is. De staat is nodig om orde te 

creëren in de samenleving, het is een organisch geheel. Het individu moet ondergeschikt zijn aan de staat 

(strakke staatsinrichting). Voor het goeie leven is er staatsorde nodig. Je kan het bestuur niet overlaten aan 

gewone burgers, het moet een opgeleide klasse van politici zijn (koning-wijsgeer).  

2.5.2. ARISTOTELES 

Mensen doen aan politiek omdat wij dit belangrijk vinden. De politiek zit in hun en ze moeten kunnen 

deelnemen om een volmaakt leven te leiden. Politiek is overal en ontwikkeld zich spontaan en mensen moeten 

zich daarin kunnen engageren, hij ziet het dus als een organisch gegroeid geheel van regels en 

omgangsvormen. Het goede leven (eudaimonia) is dus zich bezig houden met publieke zaken zoals politiek, 

weliswaar enkel mannen van middelbare leeftijd die vrij zijn. Het is een leven waarin alle menselijke 

capaciteiten op een evenwichtige manier tot uiting komen en beleefd worden. De beste staatvorm volgens 

hem is niet de volksdemocratie maar wel het bestuur van specialisten. Het publiek wordt gemanipuleerd door 

volksmenners die hun eigen belang centraal plaatsen. 



2.6.  DE STAAT ALS CONTRACT 

2.6.1. THOMAS HOBBES 

Hobbes vertrekt van een heel negatief mensbeeld. Mensen streven altijd eigenbelang na, het zijn egoïsten. 

Solidariteit of een publiek belang speelt geen enkele rol in zijn mensbeeld. De enige manier om orde te 

brengen is door staatsgedrag te installeren en beroep te doen op rationeel inzicht. Men moet afspraken maken 

over hoe men met elkaar moet omgaan. Je hebt dus een alleenheerser nodig die alle middelen heeft om de 

staat in stand te houden en die ervoor moet zorgen dat die regels uitgevoerd en nageleefd worden. Hier is 

sprake van een sociaal contract, men moet bewust afstand doen van de macht uit eigenbelang. 

 

HOOFDSTUK 3: BREUKLIJNEN EN IDEOLOGIEËN. 

3.1.  TEGENSTELLINGEN EN BREUKLIJNEN 

Als er conflicten zijn, springt de media erop. Dit is net zo bij de politiek, als er conflicten zijn bij de politiek vindt 

de media het interessant. Conflicten over gelijk welk thema zijn niet toevallig, dit zijn dan de breuklijnen, er is 

altijd wel een patroon. Een grote breuklijn in de politiek is de links-rechts verdeling. De tegenstelling zijn dus 

gestructureerd in breuklijnen. Als je de breuklijnen kent, dan kan je de conflicten goed voorspellen. In vele 

landen zie je dezelfde breuklijnen.  

3.1.1. WAT ZIJN BREUKLIJNEN? 

Lipset en Rokkan hebben een historisch verklaringsmodel voor het telkens weerkeren van deze conflicten 

ontwikkeld. Als we de hedendaags politiek willen begrijpen, dan moeten we terugkeren naar het verleden, zo 

zou je hun stelling kunnen samenvatten. Dit zijn de elementen van de definitie van breuklijnen volgens hen: 

1. Diepe, duurzame, politieke tegenstellingen die de maatschappij verdelen. Het zijn tegenstellingen die 

blijven duren (historisch). 

2. Het zijn steeds dezelfde mensen die tegenover elkaar komen te staan, systematisch steeds hetzelfde! 

Voorbeeld van de katholieken en de liberalen dat later ook geleid heeft tot de politieke partijen. 

3. De groepen zijn georganiseerd. Het is zoals een slachtveld waar spelers staan aan beide kanten die 

goed georganiseerd zijn. Praktisch zijn dit bijvoorbeeld de werkgevers- en werknemersorganisaties. 

4. Breuklijn is geïnstutionaliseerd in partijen en organisaties 

5. Rond zo’n breuklijn ontstaan er subculturen: voorbeeld van de volkshuizen volgens politieke 

overtuiging.  

3.1.2. VERZUILING  

De grote partijen en een aantal organisaties zijn aan elkaar gekoppeld, denk aan geschiedenis van vorig jaar 

(schoolstrijd). De katholieke school en de vrije school, of bij de spoorvakbonden. De socialistische vakbond 

hebben een nauwe band met de socialistische partij, de baas van de vakbond zetelt namelijk in de raad van de 

partij. Dit is verzuiling, het is een overtreffende trap van organisatie en verharding van een breuklijn. Die 

koppeling is formeel en duurzaam, het blijft dus duren en men komt er vooruit. Vroeger was het ook exclusief, 

je kon geen lid worden bij de vakbond als je geen lid was van de partij. Natuurlijk leiden niet alle breuklijnen tot 

verzuiling. Bij ons worden deze banden nu stillaan toch losgeknipt, behalve bij de socialistische partij. 

 

 

 



3.1.3. HISTORISCHE WORTELS 

NATIE- EN STAATSVORMING 

Naargelang de staat macht wint, wordt de kerk opzij geschoven. De meeste staten in Europa zijn nu 

lekenstaten, de godsdienstelijke wetten hebben geen bindend recht meer. Hier ontstaat dan het 

levensbeschouwelijk conflict, denk weeral aan de schoolstrijd. Je richt katholiek onderwijs in dat wordt betaald 

door de staat, dan moet de staat toch recht krijgen in de inhoud van de leerstof? Hierover gaat dit conflict. 

Heel deze verschuiving van kerk naar staat noemt men de nationale revolutie. Het conflict van kerk en staat 

kan ook een levensbeschouwelijk probleem zijn. We denken dan aan de dossiers over hoofddoeken, 

euthanasie, abortus… Bij al deze conflicten gaat het dan om de vraag in hoeverre het religieuze element 

aanwezig kan en mag zijn in de politieke besluitvorming. 

CENTRUM EN PERIFERIE 

Nog een andere breuklijn die een gevolg ontstond van het staatsvormingsproces, is de urbanisatie: grote 

demografische verschuiving naar de stad. Het centrale gezag werd weliswaar aanvaard door de nieuwe perifere 

gebieden, maar een zekere tegenstelling en een loyaliteit aan lokale identiteiten bleven bestaan. In België is 

het verschil niet zo groot maar de taalstrijd die de Belgische politieke geschiedenis zo lang heeft beheerst, valt 

in principe ook onder deze breuklijn. België is wereldwijd ook een uniek geval omdat beide groepen ongeveer 

even groot zijn. Dit zorgt natuurlijk vaak voor moeilijkheden bij het sluiten van een compromis. 

In andere landen heb je wel echt aparte partijen voor de mensen van het platte land (centrum <-> periferie), 

bijvoorbeeld de boerenpartij, partij van de jagers etc. Een voorbeeld van een thema waar deze breuklijn zich 

voordoet was in Groot-Brittannië. Tony Blair schafte daar het jagen af. De mensen van het platte land vonden 

dit schandalig omdat iemand van het stad die hier niks van afweet dit zomaar afschaft terwijl het een traditie is 

op het platte land. 

INDUSTRIËLE REVOLUTIE 

Er komt grootschalige massaproductie dat heeft geleid tot de discussie links-rechts, arbeid-kapitaal. In welke 

mate moet de staat zich inmengen in het sociaal economische? Aanvankelijk vond de industriële productie 

plaats zonder enige bescherming. Dit was sterk in het nadeel van de arbeiders. Reeds vanaf het midden van de 

negentiende eeuw organiseerden de arbeider zich om betere rechten af te dwingen, in de vorm van 

arbeidsbescherming. Deze breuklijn is nog steeds een van de belangrijkste tegenstellingen in het politieke 

debat maar is nu wel minder scherp (door de stijging van de welvaart) en anders door de nieuwe middenklasse. 

3.1.4. GEVOLGEN VAN BREUKLIJNEN  

Vele conflicten worden in breuklijnen vertaald. Partijen claimen zowaar verschillende breuklijnen, partijen 

proberen altijd conflicten te herdefiniëren naar hun breuklijn. De socialisten gaan bij de verhoging van het 

inschrijvingsgeld verwijzen naar de groeiende ongelijkheid voor armere mensen omdat ongelijkheid een 

breuklijn is bij hun. Nog een voorbeeld is de dioxinecrisis. Tobback was partijvoorzitter van de socialisten en die 

verplaatsten het milieugezondheidsprobleem naar een kapitalistisch probleem zodat het in hun speelveld 

kwam. Politieke partijen doen dit voortdurend, dit leidt tot diepe conflicten en tot alomvattende akkoorden. 

Breuklijnen doen ook sociale bewegingen ontstaan. Door de links-rechts materie zijn de partijen ontstaan, men 

kan hier discussiëren à la kip-ei theorie, wat was er eerst? Breuklijnen (partijen) concurreren dus om hun 

‘definitie’ aan een conflict op te leggen. 

 

 

 



3.2.  NIEUWE TEGENSTELLINGEN? 

3.2.1. BEVROREN BREUKLIJNEN?  

Deze Freezing hypothesis van Lipset en Rokkan is vooral gebaseerd op de geschiedenis en zo verklaren ze 

waarom bepaalde thema’s uitgroeide tot politieke conflicten. De oorzaak van sommige conflicten is nu soms 

helemaal niet meer relevant, de conflicten zijn hun eigen leven gaan leiden. Een voorbeeld is de invoering van 

het algemeen stemrecht. De breuklijnen zijn bevroren bij het invoeren van het algemeen stemrecht, de 

breuklijnen die toen bestonden zijn geïnstutionaliseerd.  

De breuklijnen waarop de politieke partijen gebaseerd zijn (arbeid <-> kapitaal, conservatief <-> progressief) 

zijn later stabiel gebleven: ze zijn zichzelf gaan overleven en ze houden zichzelf in stand. De partijen zijn gaan 

inspelen op de breuklijnen om die levend te houden, ze blijven immers nieuwe conflicten incorporeren. De 

partij kan hierdoor zijn macht behouden, en ze maakt het de nieuwkomers moeilijk. Het bewijs hiervan is de 

stabiliteit in het partijlandschap, we hebben nog altijd de drie grote partijen die er vroeger ook waren 

(socialisten, liberalen en katholieken).  

3.2.2. BREUKLIJNEN IN BELGIË 

Wat zijn de traditionele breuklijnen in België: 

1. Levensbeschouwelijk 

2. Communautair 

3. Sociaal economisch (links-rechts) 

Na een onderzoek wordt duidelijk dat in elk land het sociaal economisch probleem zich voordoet. 

BREUKLIJNEN EN GROTE CONFLICTEN 
 

Jaar Conflict Breuklijn Tegenstanders betogers 

1945-1951 Koningskwestie 
Communautair + 

Levensbeschouwelijk 

Vlaamse Katholieken  

Franstalige socialisten  
? 

1954-1958 Schoolstrijd Levensbeschouwelijk Katholieken  vrijzinnigen 900.000 

1960-1961 Eenheidswet Sociaal-economisch 
Socialisten + communisten  

CVP + liberalen 
560.000 

1966-1968 Leuven Vlaams 
Communautair 

(levensbeschouw.) 
Vlamingen  Walen  250.000 

1979-1985 Rakettenkwestie Sociaal-cultureel 
Progressief links  

conservatief rechts  
350.000 

1996-1998 Zaak Dutroux ? 
Bevolking + media  

justitie (en politiek) 
1.000.000 

 

 

 

 



3.2.3. DOORKRUISENDE BREUKLIJNEN 

1. Breuklijnen doorkruisen elkaar, leidt tot matiging van conflicten (crosscutting cleavages) 

2. Vijanden van vandaag zijn mogelijk vrienden van morgen; dubbele loyauteiten en lidmaatschapen; 

steeds wisselende coalities 

3. + Niet voor alle individuen/organisaties zijn alle breuklijnen even belangrijk 

4. Waalse, vrijzinnig -VA 

strategie) 

5. Grote conflicten = samenvallen breuklijnen 

6. Normaal: matigingsmechanisme, cultuur van overleg en compromis (vb. MR vs. N-VA en Linkebeek) 

-> Pacificatie-democratie 

3.2.4. EEN NIEUWE BREUKLIJN? 

Oudere breuklijnen zijn nu minder acuut en relevant. Dit komt omdat er andere waarden zijn bij de jongere 

generatie die dan automatische leiden tot andere tegenstellingen. Hij gaat er van uit dat mensen geneigd zijn 

eerst hun elementaire materiële behoeften te bevredigen. Als dat eenmaal gebeurd is, komt er meer aandacht 

voor het postmaterialisme (cultuur, filosofie, ethiek etc.). De nieuwe thema’s gaan vooral over het mensbeeld 

en de identiteit, ethische kwesties, solidariteit, verdraagzaamheid etc.  Evolutie in waarde patronen leidt dus 

onherroepelijk tot nieuwe politieke tegenstellingen. De theorie kan gezien worden als een uitbreiding van het 

breuklijnenmodel.  

Inglehart gaat ervan uit dat de bevolking van de westerse samenleving als gevolg van de gestegen welvaart en 

het hogere gemiddelde opleidingsniveau nu door andere politieke thema’s zal worden verdeeld. Deze thema’s 

leiden dan weer tot nieuwe politieke partijen zoals bijvoorbeeld Groen! en het Vlaams Belang. Deze nieuwe 

partijen hebben wel last om nieuwe kiezers structureel aan hen te binden. Binnen de traditionele partijen 

ontstaat er dan weer meer verdeeldheid doordat deze thema’s nooit eerder besproken waren dus men moet 

opzoek gaan naar een gezamenlijk standpunt.  

3.3.  IDEOLOGIEËN  

3.3.1. HET BEGRIP IDEOLOGIE 

Grote maatschappelijke tegenstellingen geven aanleiding tot het ontstaan van verschillende opvattingen over 

de manier waarop de samenleving georganiseerd zou moeten worden. Voortdurende meningsverschillen 

leiden dus tot het ontstaan van ideologieën. Ideologieën ontlenen hun coherentie vaak aan een onderliggend 

mensbeeld, een concept over hoe mensen eigenlijk in elkaar zitten. Er moet dus een logische samenhang zijn 

die intellectueel uitlegbaar is. 

Voor Marx en Engels komt een ideologie neer op een verdraaiing van de werkelijkheid. Zij stellen dat de 

bezittende klasse een bepaalde visie op de samenleving verkondigt en opdringt, die juist bedoeld is om de ware 

machtsverhoudingen te maskeren en bestendigen (legitimeert de uitbuiting). Wat we denken, is bepaald door 

materiële positie (‘belangen’): met andere woorden ‘infrastructuur’ bepaalt ‘superstructuur’. De materiele 

omstandigheden bepalen dus wat we denken. Alleen zij die geen materiële belangen hebben, kunnen de 

samenleving echt doorzien: belangeloos en onthecht, proletariaat. Zij laten zich niet leiden dood ideologische 

overwegingen, ze komen dus tot een correcte maatschappijanalyse. 

 

 

 



3.3.2. LIBERALISME 

Het liberalisme is de oudste en de meest succesvolle ideologie. Het kernidee is dat de menselijke vrijheid het 

hoogste goed is en dat de overheid dit goed dient te beschermen. Men vertrekt van een optimistisch 

mensbeeld: men gaat ervan uit dat de vrijheid waardevol is, dat mensen die vrijheid aankunnen en op rationele 

wijze zullen gebruiken. Het idee ontstond vanaf de Franse revolutie tegen het idee van orde en hiërarchie.  

POLITIEK LIBERALISME 

Bij John Lock (grondlegger van politiek liberalisme) is de individuele vrijheid de norm, die vrijheid kan alleen 

ingeperkt worden volgens de regels die de burgers onderling zelf afspreken. Het absolutisme wordt door hem 

dus volledig afgewezen. Er is dus weeral sprake van een soort contract met beperkte macht van de overheid.  

John Rawls stelt dat de overheid zich zo min mogelijk moet bemoeien met de individuele aangelegenheden van 

de mens (neutraliteit). De basisrecht zijn volgens hem onvervreemdbare vrijheden die alleen mogen worden 

ingeperkt als ze andere een bedreiging vormen voor andere basisrechten. Een rechtvaardige samenleving is er 

dan als mensen kiezen voor gelijkheid en vrijheid (veil of ignorace). 

ECONOMISCH LIBERALISME 

De grondlegger is Adam Smith, zijn theorie om de economische vrijheid te verdedigen luidt als volgt. Er is niets 

op tegen dat alle actoren zich laten leiden door hun eigenbelang en streven naar een nutsmaximalisatie. De 

overheid hoeft hierin geen rol te spelen; dit gebeurt door middel van een ‘onzichtbare hand’. Markt creëert 

orde en vooruitgang en  als iedereen eigenbelang nastreeft, wordt totaal ‘geluk’ automatisch gemaximaliseerd.  

Een heel extreme vorm van dit soort liberalisme is de nachtwakerstaat. Elke vorm van sociale bescherming 

werd toen beschouwd als een verstoring van de vrije arbeidsmarkt. De overheid bemoeit zich zo weinig 

mogelijk met het openbare leven en treedt alleen op als dit echt noodzakelijk is, ze waken dus over de staat. 

3.3.3. CONSERVATISME 

Het conservatisme gaat uit van een pessimistisch mensbeeld, ze zijn geneigd de menselijke zwakheid te 

benadrukken. Ze geloven in de kracht van tradities. Ze beroepen zich daarom ook vaak op een religieuze 

agenda: godsdienst kan gebruikt worden om bepaalde tradities te legitimeren en te bestendigen. De 

maatschappelijke normen staan dus neutraal en niet de individuele vrijheid.  

Het is dus een voorzichtige ideologie die een zeer behoedzaam en voorzicht beleid voert, er mag niet te veel 

veranderen anders wordt het evenwicht en het organisch geheel verstoord. Een te grote overheidsinterventie 

kan dus nooit goed zijn. Ze zij ook tegen een te ver doorgedreven vorm van egalitarisme. De elites belichamen 

namelijk de tradities en normen die bewaard moeten blijven. Als men alle macht aan het volk zou geven, dreigt 

er normvervanging en vervlakking op te treden. 

3.3.4. SOCIALISME  

Het socialisme heeft zich ontwikkeld vanuit het Marxisme maar het is iets totaal anders: 

 Marxisme: 

 kapitalisme zal onvermijdelijk ten onder gaan aan zijn eigen contradicties 

 Economische wetmatigheid 

 Revolutie en daarna echt socialisme: geen privébezit productiemiddelen 

 Socialisme: 

 Geleidelijke (niet-revolutionaire) veranderingen binnen kapitalisme 

 Verbeteren levensomstandigheden werkende klasse 

 Samenwerking met ‘burgerlijke’ partijen, economische gelijkheid (collectieve rechten) 

 Socialistische partijen zweren marxisme slechts zeer geleidelijk af 



3.3.5. CHRISTENDEMOCRATIE  

Christendemocratie vinden we niet in elk land terug, het is sterk aanwezig West-Europa. Christendemocraten 

zullen er over het algemeen voor pleiten dat christelijke waarden en principes mede ten grondslag dienen te 

liggen aan de politiek en de maatschappijordening. Vanuit katholieke hoek is het ontstaan van de 

christendemocratie verbonden met de Rerum Novarum waarin het socialisme wordt veroordeeld. Men roept 

op tot een eigen christelijke arbeidsbeweging. Het christendom is echter geen blauwdruk voor de organisatie 

van het maatschappelijke en politieke leven maar een algemene inspiratiebron. Er vormt zich dan wel een 

discussie over de interpretatie van de bijbel, hoe letterlijk moeten ze die volgen? 

Het centraal concept is het personalisme. Dit betekent dat de waardigheid van de menselijke persoon voor de 

christendemocratie het hoogste goed is, en niet het navolgen van een leer of een ideologie. 

Gemeenschapsdenken moet antwoord bieden op de politieke onderwerpen. Men pleit voor een herstel van de 

absolute waarde voor de menselijke persoon, waarbij het individu centraal staat dat zowel materiële als 

spirituele behoeften heeft. Het wordt gezien als een derde weg tussen het liberalisme en het socialisme 

waarbij de verantwoordelijkheid van het individu wordt benadrukt. Het wordt sterk gewaardeerd als mensen 

zich inzetten voor de gemeenschap, of het nu gaat om vrijwilligerswerk, kerkelijke inzet… maakt niet uit. 

3.3.6. ECOLOGISME  

Het ecologisme wordt in verband gebracht met de algemene waardeverschuiving in onze samenleving, 

zogenaamd de stille revolutie. Ecologisten hebben kritiek op een te economische visie op de samenleving. Ze 

vrezen dat een nadruk op economische groei ten koste gaat van het ecosysteem waarbinnen de mens leeft. Ze 

proberen dus vaak tot een ruimer analyse te komen want de belangen zijn niet nationaal maar globaal.  

ANTROPOCENTRISCH ECOLOGISME 

De mens staat centraal, het is omwille van het menselijk overleven dat er gepleit wordt voor een beter 

leefmilieu. Daarbij gaat men uit van een langetermijnvisie, men moet nu reeds al maatregelen nemen om de 

mogelijkheden van de toekomstige generaties te garanderen. Een kernconcept is dus duurzame ontwikkeling 

voor de mensheid.  

ECOCENTRISCH ECOLOGISME 

Hier staat de natuur centraal, zijn diversiteit heeft waarde op zich, ook zonder mens. Het is daarom dat we er 

alles aan moeten doen om die te beschermen. We moeten maatregelen nemen om onze invloed op het 

leefmilieu te verminderen. Een variant hierop zijn de bewegingen voor dierenrechten. Zij gaan ervan uit dat 

dieren onvervreemdbare rechten hebben, die niet door de mens geschonden mogen worden. 

3.3.7. EXTREEM RECHTS POPULISME 

Het extreem rechts populisme kan grotendeels beschouwd worden als de ideologische tegenpool van het 

ecologisme: globalisering en het ontstaan van de multiculturele samenleving worden juist als een bedreiging 

ervaren. Er zijn drie hoofdcomponenten van deze ideologie: 

 Sterk nationalisme: bewaren van identiteit, eigen groep staat centraal 

 Conservatief autoritarisme: recht en orde, verdedigen van traditie en normen. Ze verwijten de 

klassieke conservatieve partijen dat zij niet radicaal genoeg durven te zijn.  

 Anti-establishment: ze werpen zich op als een spreekbuis van het volk tegen verloederde elite. Ze 

stellen dat het gewone volk misleid wordt door de elite. 

 

 



HOOFDSTUK 4: DEMOCRATIE EN POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING  

4.1.  DEMOCRATIE: EEN OMSTREDEN CONCEPT 

Democratie is een omstreden concept, het wordt vaak gebruikt in politieke discussies. Bij het Vlaams belang 

geldt bijvoorbeeld het Cordon sanitaire. Dit is een afspraak dat al de andere partijen nooit in een coalitie gaan 

met het Vlaams Belang. Natuurlijk vindt het Vlaams Belang dit niet democratisch. Democratie wordt vaak 

gebruikt voor iets wat het niet is. Bijvoorbeeld de DDR, dit was absoluut geen democratie, ook al noemde die 

officieel de Duitse Democratische Republiek. Het woord wordt dus vaak misbruikt.  

Talmon zegt dat er twee soorten democratisch denken zijn, beide zijn gericht op vrijheid. 

 Empirisch-liberaal variant 

Vrijheid bestaat al en moet gerespecteerd worden, het is een manier van besturen dat gehanteerd 

wordt door de politiek. De democratie is hier het middel waar de procedures al van ingebakken zijn.  

 Totalitair-messianistische variant. 

Vrijheid is het doel, democratie is het doel en we zijn er nog niet. De huidige vrijheid is nog te beperkt 

en onvolledig, verdere bevrijding is dus nodig. Om dit doel te bereiken kan het dat we door een 

periode van onrust moeten gaan. Met geweld moet men de samenleving gelijk maken. De democratie 

is iets wat er in de toekomst zal zijn na een revolutie.  

4.1.1. DIKKE EN DUNNE DEFINITIES: 

Jospeh Schumpeter heeft een belangrijke definitie gegeven van democratie, deze wordt het meest gebruikt in 

de politieke wetenschappen. Democratie is vrije verkiezing, er is een verkiezingsstrijd voor de macht in het 

parlement volgens hem, ‘Competitive struggle for power and office’.  

Er zijn wel drie minimumvoorwaarde bij de definitie van de democratie in essentie: 

1. Macht gaat uit van burger, sociaalcontactbegrip 

Zij bepalen de verkozen door verkiezingen te houden. Dit is tijdelijk want bij de volgende verkiezingen 

kiezen we misschien andere mensen aan wie we onze macht uitlenen. De macht is niet gebaseerd op 

religie en traditie en is ook niet meer absoluut. Onze premier is niet gekozen door zijn geloofsovertuiging. 

De manier waarop macht wordt overgedragen kan verschillen in andere landen, bij ons wordt de directe 

democratie gehanteerd met vrije verkiezingen waarbij heel de bevolking moet stemmen. Stemmen is niet 

verplicht natuurlijk maar men moet wel naar de stemming gaan, dit noemt opkomstplicht. Dit is een 

vergaande vorm van algemeen stemrecht. In Amerika is dit bijvoorbeeld niet het geval, daar moeten de 

kiezers zich registreren, er heerst geen opkomstplicht. Hier is het algemeen stemrecht dus niet zo 

algemeen aangezien er een bemoeilijking is voor de stemmers. 

2. Macht uitgeoefend volgens bepaalde regels 

Dit noemen we de rechtstaat, ook de politici moeten zich houden aan bepaalde procedures en regels.  Het 

niet volgen van die regels kan zorgen tot afzetting van de machthebbers. In Amerika noemt dit 

‘Impeachement’. Denk aan het voorval van Bill Clinton, de republikeinen vonden dat zijn seksschandaal 

voordoende was voor de afzetting van Bill Clinton omdat hij loog. Clinton heeft wel gewonnen en hij bleef 

president. Bij ons in België is dit de taak van het Rekenhof. Deze instantie controleert de uitgave van de 

staat. In elke democratie heb zo’n soort van waakhond die de machthebbers controleren.  

→ Dit berust op het rationeel-legalistisch gezag. 

3. Individuele rechten en burgers gerespecteerd 

Dit wordt de liberale democratie genoemd. Voordat men kan stemmen moet men wel zijn vrijheden 

kunnen uitspreken, de vrijheid van meningsuiting is dus een soort van voorwaarde voor vrije verkiezingen 

te houden. Ook moeten de andere vrijheden gewaarborgd zijn zoals de vrijheid van verenigingen, van 

informatietoegang (pers). Ook moet er respect zijn voor de mensenrechten bij een democratie. 



Deze drie kenmerken zijn niet helemaal compatibel. De verkiezingscomponent is noodzakelijk maar de 

vrijhedencomponent heeft een andere normatieve en historische basis, liberaal. De beide componenten staan 

tegenover elkaar. Burgers kunnen via vrije verkiezingen beslissen om bepaalde vrijheden afschaffen. Dit is 

gebeurd bij Hitler, hij heeft via vrije verkiezingen de persvrijheid afgeschaft. Natuurlijk zijn de volgende 

verkiezingen dan niet meer vrij omdat de drie componenten niet allemaal meer van toepassing zijn. Daarom 

worden vrijheden buiten bereik van de regering geplaatst en zijn ze absoluut en universeel zodat het geval 

Hitler niet meer kan gebeuren. 

4.1.2. METEN VAN DEMOCRATIE 

Er zijn dus veel graden in democratie, vele landen hebben die hierboven vermelde drie kenmerken en zijn dus 

democratieën. Maar toch zijn er nog meerdere verschillen: 

 Mate van politieke participatie, deelname aan verkiezingen. Denk aan de vergelijking tussen België en 

US. Bij ons stemt bijna de hele bevolking in de US amper 60%. 

 Sociaal-economische ongelijkheid, grondrechten. In India is dit een groot probleem. Daar zijn zoveel 

stemmers maar er heerst een grote ongelijkheid omdat veel mensen gewoon niet de mogelijkheid 

hebben om op een zinvolle manier deel te nemen aan het politieke proces. Veel mensen kunnen 

bijvoorbeeld niet lezen en schrijven waardoor het onmogelijk is om te stemmen. 

 Autonoom middenveld, hierin blinkt België weer uit omdat er bij ons heel veel van die 

belangengroepen zijn. Deze groepen maken de mensen sterker. Hoe meer je mensen kunt organiseren 

hoe democratischer dat ze worden. Een belangrijk woord is natuurlijk het autonome, in het vroegere 

Duitsland was er een goed georganiseerd middenveld. Het enige probleem was dat het allemaal van 

dezelfde partij was, de mensen hadden geen keus. Tegenstand was onmogelijk, dit is nu ook het geval 

in Rusland. Tegenstanders van Poetin worden vakkundig verwijderd. 

 Onafhankelijke rechtspraak, scheiding der machten 

 Reële machtsstrijd tussen regeringen en oppositie. Het is goed dat er in een land verschillende 

politieke partijen aan de macht zijn. In sommige landen blijft de zelfde partij decennia lang aan de 

macht. Als er afwisseling is, krijg je een zogenaamd kuisproces bij de staatsfuncties.  

In de media wordt door Freedom House een score gegeven aan alle landen waarin de verschillende 

componenten worden beoordeeld. Men kijkt naar de effectiviteit en de realiteit van de liberale 

vrijhedencomponent. België heeft een goed cijfer aangezien wij een echte democratie zijn.  

4.1.3. WERKT DE DEMOCRATIE BETER? 

Voor politici is de belangrijkste dreef het herverkozen worden. Dit is de drijfveer waardoor ze gaan proberen te 

doen wat het volk wilt zodat ze opnieuw worden verkozen. De regering kan het zich niet permitteren de kiezers 

te verwaarlozen.  Bij een dictatuur moet de regering eigenlijk geen rekening houden met het volk, of toch 

minder dan bij een democratie omdat ze niet herverkozen moeten worden. Bij democratieën heb je dus ook 

een beter beleid omdat er meer rekening wordt gehouden met de meningen van mensen. 

Het valt ook op dat er meer hongersnoden en humanitaire rampen gebeuren bij dictaturen omdat 

democratieën onderling geen oorlog voeren. We kunnen het ons ook helemaal niet inbeelden dat België en 

Nederland oorlog voeren met elkaar.  

4.2.  VARIATIES IN VERTEGENWOORDIGENDE DEMOCRATIE 

Ook al zijn er veel variaties in de wijze waarop het democratische principe in de praktijk wordt omgezet, het 

fundamentele kenmerk van de hedendaagse democratische staten is dat ze een systeem van 

vertegenwoordiging hanteren. Dit is een procedure om met de wil van de burgers rekening te houden bij het 

bestuur van het land. In de praktijk gebeurt dit doordat de burgers hun vertegenwoordigers verkiezen. Alles 



wordt beslist in een beperkte vergadering die de politieke gemeenschap vertegenwoordigt. De bevolking 

beslist dus niet zelf over de wetten. Dit wordt de principal – agent relatie genoemd. Hier kunnen problemen 

ontstaan omdat de agent (vertegenwoordiger) soms niet volledig de wil van de principal (het volk) uitvoeren. 

Deze problemen ontstaan door praktische redenen, het volk bestaat niet en kan niet handelen. De 

vertegenwoordigers maken het volk zichtbaar en hanteerbaar. Op die manier ontstaat een concreet beeld van 

de collectiviteit die dan ook een echte rol kan spelen. Het is een miniweergave van het volk die ervoor zorgt dat 

de democratie kan worden uitgevoerd zonder (grote problemen).  

Aanduiding van vertegenwoordigers gebeurt door verkiezingen. Hier zit dan het verkiezingscomponent dat we 

net hebben besproken. Een andere manier van vertegenwoordigers te verkiezen is lottrekking. Dit werd 

vroeger gedaan in het oude Griekenland, zo was er een grote diversiteit van verschillende klasse van mensen. 

Zo krijg je verschillende lagen van de bevolking in de politiek. Als je gelooft in het toeval, leidt deze manier van 

kiezen tot dezelfde besluiten als bij een vrije verkiezing. 

De vertegenwoordigende democratie werd door de ‘founding fathers’ niet als representatief beschouwd. We 

moeten niet enkel een geode afspiegeling krijgen we moeten ook betere mensen in het parlement krijgen. 

Beroepspolitici zijn beter dan burgers, zij zijn beter geïnformeerd en niet zo rationeel en helemaal niet 

consistent. Door verkiezingen krijg je betere resultaten dan als je elke persoon toelaat tot de politiek. Zij kraken 

dus eigenlijk ook ineens de lottrekking af omdat hierbij iedereen kans maakt om te zetelen in het parlement. 

4.2.1. TWEE VISIES OP REPRESENTATIE 

MANDAAT 

Mandaat is een delegatie met duidelijke instructies, zogenaamd een spreekbuis. De vertegenwoordiger is dus 

eigenlijk niet meer dan een koerier die een stem mag uitbrengen. Een parlementslid moet bij het bepalen van 

zijn gedrag nadenken over wat het volk zou doen. Ze moeten hun gedrag goed afwegen aan de verwachtingen 

van het volk. Dergelijk mandaatsysteem was natuurlijk om ervoor te zorgen dat de Staten-Generaal in de 

praktijk niet al te invloedrijk konden worden.  

Een voorbeeld waarbij er geen vrijheid is van onderhandelen is in Denemarken. De Deense regering heeft 

helemaal geen sterk mandaat inzake EU-kwesties. Het parlement geeft aan de regering (het parlement is hier 

de principal) geen vrijheid. De minister van Denemarken komt naar een EU-meeting en kan niet beslissen 

omdat hij terug moet gaan om te gaan overleggen met de regering. Dit is een extreme vorm van controle 

waarbij de vertegenwoordiger geen macht heeft. Er is dus een wantrouwen op het mandaat. 

VERTROUWEN 

In de realiteit is er veel vaker vertrouwen, de vertegenwoordigers krijgen dan een ruime opdracht mee, en de 

vrijheid om zelf te beslissen op welke wijze de belangen van de principal het best behartigd kunnen worden.  

Een voorbeeld is de Nederlandse grondwet van 1814: daarin is er een verbod op ‘ruggespraak’. Dit wil zeggen 

dat er een verbod is op overleg (terugreizen) in kiesdistrict, de vertegenwoordigers moeten dus verplicht zelf 

beslissen. 

De vertegenwoordiging in vertrouwen sluit ook beter aan bij een collectieve vertegenwoordiging. Wanneer de 

principal een groep is, een gemeenschap waarin verschillende visies en verwachtingen leven, is het makkelijker 

om te weten wat de principal verwacht. Dit vereist ook dat in een dialoog tussen samenleving en 

vertegenwoordiging een aantal inhoudelijke lijnen getrokken worden.  

→ Gebeurt door politieke partijen 

 

 



4.2.2. POLITIEKE PARTIJEN 

De politieke partijen bevinden zich dus tussen het mandaat- en het vertrouwensmodel. Partijen stellen 

ideologieën/programma’s voor en kiezers stemmen als ze het eens zijn met dat programma. De kiezer kiest 

niet blind op vertrouwen maar baseert zich op de beloften en het engagement van de vertegenwoordiger. 

Deze vorm van vertegenwoordigen noemen we het partijmandaat. Niet de individuele volksvertegenwoordiger, 

maar de politieke partij waarvoor de kandidaat aan de verkiezingen deelnam, krijgt dan van de kiezers een 

mandaat. Verkozenen zijn verantwoording verschuldigd aan het volk via hun partij (waarlangs ze hebben laten 

weten hoe ze zouden besturen) en vertegenwoordigers volgen stemadvies van partij (en dus hun eigen 

mening). In het partijmandaat past dus ook het principe van loyaliteit aan de partij en dus van discipline binnen 

de partij.  

Er is natuurlijk ook kritiek op het partijmodel (mandaatmodel). Wie meer sympathie heeft voor het delegatie 

model zal zeggen dat de partijprogramma’s te breed zijn en bestaan uit een pakket zonder differentiatie. Dit 

van gecorrigeerd worden met mechanismen van directe democratie. 

Voorstanders van het idee dat vertegenwoordiging in vertrouwen moet kunnen plaatsvinden, gaan zeggen dat 

het partijmandaat de vertegenwoordigers  te sterk beknot in hun vrijheid.  

 Aantal volksvertegenwoordigers telt voor de macht, het is dus niet zo belangrijk wie er gekozen wordt, 

maar hoeveel er verkozen worden. 

 Maar individuen zijn belangrijk, krijgen ook persoonlijk vertrouwen (steeds meer voorkeurstemmen) 

 Wat als volksvertegenwoordiger van partij wisselt? 

 Is mandaat van partij of persoon (vertrouwen)? De vertrekkende zal zeggen dat de kiezers 

hem hebben gekozen en dat hij trouw blijft aan zijn overtuigingen. De partij daarentegen zal 

zeggen dat de vertegenwoordiger zijn of haar positie te danken heeft aan de partij 

 Ontslag nemen of niet? 

Het partijmodel van de politieke vertegenwoordiging functioneert ook beter in tweepartijsystemen. Wanneer 

één partij de verkiezingen wint, kan zij alleen regeren en proberen zo goed mogelijk haar programma te 

realiseren. Dit is echter bijna nooit het geval want bijna geen enkel partij kan alleen regeren. Er moeten dan 

coalities gevormd worden met andere partijen (meerpartijenstelsel, bijna overal). Ze kunnen dan niet hun 

eigen programma realiseren maar moeten compromissen maken, onderhandelen, beloftes inslikken. 

In meerpartijensystemen functioneert het partijmandaat alleen als de kiezers bereid zijn de partijen niet alleen 

een inhoudelijke opdracht te geven, maar ze ook vrijheid te gunnen om na de verkiezingen te kijken, in functie 

van wat mogelijk is, welke aspecten van hun programma gerealiseerd kunnen worden. 

4.2.3. COMPLICATIES VAN VERTEGENWOORDIGING 

Verkiezingen zijn een delegatie van macht, de macht wordt verdeeld maar soms zijn er verschillende soorten 

van verkozenen met een verschillend mandaat: 

 Wetgevende macht 

 Uitvoerende macht 

 (rechterlijke macht) 

Als die elkaar tegenspreken? (vb. van andere partij zijn) Stel je voor dat in België een meerderheid van de NVA 

is in het parlement maar dat er een meerderheid is van de PS in de regering. Dit kan voor veel problemen 

zorgen. 

 

 



4.2.4. TERRITORIALE OF INHOUDELIJKE VERTEGENWOORDIGING 

Moderne politiek heeft een territoriale basis, de volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen de politieke 

gemeenschap van een territorium. Hier zijn twee theoretische modellen over: 

 Volksvertegenwoordiging representeert ‘de natie’ 

 Veel verkozenen per kiesdistrict (vb. Vlaanderen tussen 16 en 23) 

 Natuurlijk heeft eigen partij achterban met belangen/preferenties (zie het gekregen 

mandaat) maar steeds getemperd door ‘algemeen belang’ 

 Volksvertegenwoordiger representeert zijn regio (kiesdistrict): 

 Kiessysteem is meerderheid: één vertegenwoordiger per district die de plicht heeft op te 

komen voor die belangen 

 Vb. in de US: elke staat heeft twee senatoren 

 Accountability en controleerbaarheid (meer representatie) 

Een dergelijke logica van representatie per regio is terug te vinden in de Europese Unie. Het idee dat er zoiets 

bestaat als een Europees volk en als een Europees algemeen belang, is in die context dan ook veel moeilijker te 

hanteren. In de praktijk is de band met de nationale politieke echter heel sterkt. De leden van het Europese 

Parlement vullen hun rol dan ook op een dubbele wijze in.  

4.2.5. VERTEGENWOORDIGING EN AFSPIEGELING 

Een nadeel van representatieve democratie is dat er een zekere mate van vertekening kan optreden. De agents 

doen dan niet wat de principal wil. De samenstelling van het parlement is dan ook afkomstig van een bepaald 

segment van de samenleving (hoog opgeleide mannen van middelbare leeftijd). Daardoor is het parlement 

geen perfecte afspiegeling van de bevolking.  

Men kan zich dan afvragen of een perfecte afspiegeling echt nodig is om de belangen van alle groepen perfect 

te behartigen. Nee, belangen kunnen ook door andere mensen verdedigd worden. De minister van landbouw 

moet geen landbouwer zijn om die belangen te verdedigen. 

Anderen stellen echter dat het belangrijk is dat elke groep wel degelijk eigen vertegenwoordigers heeft in het 

parlement of in de regering zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen inleven in hun positie. Vanuit deze visie is 

het erg belangrijk dat er genoeg vrouwen zetelen in het parlement of de regering omdat zij andere thema’s 

aankaarten. Men streeft dus naar pariteit, een paritaire democratie waarin er een gelijke vertegenwoordiging 

is. Men kan dit aanmoedigen door quota-wetgevingen in te voeren. Natuurlijk moeten we dit principe niet 

enkel toepassen op de vertegenwoordiging van vrouwen maar ook voor andere belangengroepen. 

4.3.  DIRECTE DEMOCRATIE  

Democratie kan ook ingevuld worden als een systeem van besluitvorming waarbij rekening wordt gehouden 

met de verwachtingen en vragen van de bevolking op een directe manier. De bevolking neemt hier zelf 

rechtstreeks deel in de besluitvorming. Het heeft als voordeel dat de burgers zelf politieke macht kunnen 

uitoefenen, er is dus geen vertekening.  

Het nadeel is natuurlijk dat het enkel op kleine schaal kan gebeuren via volksvergaderingen. Een ander nadeel 

is dat er andere vormen van ongelijkheid kunnen optreden. Rijke, welbespraakte, ervaren sprekers gaan meer 

invloed hebben en gaan de andere mensen makkelijker kunnen beïnvloeden. Het is ook erg moeilijk om een 

correctiemechanisme aan te brengen doordat de deelnemers zich soms laten meeslepen door de emoties. Als 

men correctiemechanismen gaat hanteren zoals (tweede kamer, wachtprocedures..) gaat men weer in tegen 

de directe democratie, juist omdat een dergelijke volksvergadering automatisch de mening van het volk 

vertegenwoordigt.  



Zoals we al zeiden komt dit enkel voor in kleine politieke systemen maar het kan ook in grote systemen 

voorkomen. Het gaat dan over een referendum. In een referendum kan de bevolking zich uitspreken over een 

bepaald politiek thema. Het zijn vaak eenvoudige ja/nee-vragen. In sommige landen worden er vaak aan 

referenda gedaan zoals in Zwitserland en Ierland bijvoorbeeld. In België is er nog maar één keer een 

referendum geweest, en dat over de terugkeer van koning. Een referendum lijkt simpel, de meerderheid 

beslist. De uitvoering kan echter wel bemoeilijkt worden door een strijdlustige minderheid.  

Een referendum kan bindend zijn, als de uitvoerende macht zichzelf er van tevoren toe verplicht de beslissing 

uit te voeren. Meestal gaat het echter om een adviserend referendum, waarbij de uitvoerende macht alsnog de 

uitkomst naast zich neer kan leggen. Vanuit democratisch standpunt is het echter bijzonder moeilijk om zomaar 

voorbij te gaan aan een uitspraak van de bevolking.  

Binnen de Westerse samenlevingen lijkt een trend aanwezig om vaker een beroep te doen op referenda. Men 

hoopt hiermee antwoord te bieden op de veelgehoorde verzuchting dat burgers veel te weinig greep hebben 

op wat er gebeurt in de politieke besluitvorming. 

 

HOOFDSTUK 5: POLITIEKE PARTIJEN EN SOCIALE BEWEGINGEN 

5.1.  DEELNAME AAN DE POLITIEK 

5.1.1. WAT IS PARTICIPATIE?  

Vroeger was er veel te veel participatie, dit leidde tot instabiliteit en slechtwerkende instellingen. 

Tegenwoordig is de politieke participatie goed!  

Een volwaardige vorm van politieke participatie geeft dus altijd twee componenten. Ten eerst is er de 

informatie over de eigen preferenties, die kan minimaal zijn (verkiezingen) of eerder heel precies (slogans). De 

informatie is echter niet vrijblijvend, vandaar dat er ook politieke druk aanwezig moet zijn. De beleidsmakers 

moeten ook rekening houden met hun preferenties. Deze druk kan dwingend zijn door langdurige 

stakingscampagnes maar kan ook subtiel zijn door de machthebbers in verlegenheid te brengen (Rosa Parks). 

Burgers beschikken dus over een grootaantal mogelijk instrumenten om hun mening te kennen te geven. 

 Actiemiddelen verkiezingen: hier bepaald de overheid zelf de regels van het spel, wie , wanneer en 

hoe er geparticipeerd mag worden. 

 Betogingen: dit zijn niet-conventionele actiemiddelen waarbij de vorm wordt bepaald door de 

participanten zelf  

Deze indeling is tamelijk traditioneel maar tegenwoordig zijn er voortdurend nieuwe vormen van politieke 

participatie. Het internet en allerlei sociale media worden bijvoorbeeld meer en meer gebruikt om een mening 

te geven over politieke gebeurtenissen (#jesuischarlie). Over de politieke druk bestaat echter meer onenigheid: 

het is niet altijd duidelijk welk effect dit soort acties heeft.  

In het verleden werd politieke participatie niet altijd even positief beoordeeld. Sommigen zagen hierin een 

aantasting van de representatieve democratie (de staat). Het zou ondemocratisch zijn om de politiek over te 

dragen aan de ‘macht van de straat’. Men wees ook op het risico van een overload, de mensen zouden een te 

groot aantal eisen afvuren op de politici die onvermijdelijk zouden leiden tot conflicten. 

Na 1970 kwam er een positievere houding tegenover de participatie. Men vond nu dat de participatie de 

representatieve democratie aanvult, men kreeg een beter zicht over wat het volk denkt en wilt. Dit zorgt dan 

tot een betere en eerlijkere besluitvorming. 



5.1.2. ONGELIJKE PARTICIPATIE  

Uit onderzoek blijkt dat de ongelijkheden van de jaren ’50 nog altijd het participatiepatroon van nu 

determineren. Een eerste belangrijke vorm van ongelijkheid is het opleidingsniveau. Hoger opgeleiden nemen 

veel actiever deel aan het politieke leven dan diegenen met een relatief laag scholingsniveau. Zij schuiven dan 

ook andere thema’s naar voor (budget, belastingen ipv. Basisbehoeften). 

Een tweede vorm van ongelijkheid is het geslacht. Vrouwen hebben minder belangstelling voor politiek nieuws. 

Vroeger was het verschil nog groter omdat vrouwen toen bijna nooit genoten van een hogere opleiding. De 

verschillen zijn nu aan het afzwakken door een stijging van de opleiding en arbeidsparticipatie van vrouwen.  

De blijvende ongelijkheid kan we nu verklaren door de ongelijkheden op privévlak. Vrouwen verrichten nog 

altijd het grootste deel van het huishouden waardoor ze minder vrije tijd hebben en dus minder tijd kunnen 

spenderen aan politieke activiteiten. Het feit dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn, heeft een duidelijke 

weerslag op de politieke agenda. Vrouwen hebben andere politieke voorkeuren dan mannen, men noemt dit 

de gender gap. 

5.1.3. DALENDE PARTICIPATIE?  

We zien tegenwoordig echter enkele auteurs die bezorgd zijn over een mogelijke daling van de politieke 

participatie. Men stelt dat burgers gewoon minder interesse zouden hebben in de politiek. Dit heeft geleid tot 

het opzetten van een groot aantal empirische onderzoeken om na te gaan of deze negatieve trend inderdaad 

optreedt. Men kon hieruit concluderen dat de verminderde interesse vooral plaats vond in de VS. Dit kon men 

zien aan de dalende opkomst bij de verkiezingen en de dalende ledenaantal van de partijen. 

Voor andere vormen van participatie is er dan weer helemaal geen daling, eerde een stijging in participatie die 

meer aanhang heeft bij de jongere generaties. Dit wijst er op dat er dus niet zozeer een daling is, maar veel 

meer van een verschuiving. Er zijn nu veel meer protesten in allerlei vormen. De jongeren kunnen nu 

makkelijker hun mening uiten op alle verschillende sociale media sites. 

De politieke partijen hebben het heel lastig met deze verschuivingen. Hoe kunnen partijen een cruciale 

intermediatiefunctie vervullen als ze niet meer geworteld zijn in de samenleving? Sommige auteurs stellen in 

dit verband dat vooral de massamedia in de toekomst zullen zorgen voor een structurele verbinding tussen 

burgers en het politieke systeem.  

5.2.  SOCIALE BEWEGINGEN EN PRESSIEGROEPEN 

5.2.1. DE ROL VAN PRESSIEGROEPEN 

Als burgers in een collectief verband deelnemen aan de politiek kan dat via sociale bewegingen of 

pressiegroepen. Het onderscheidt is niet altijd even duidelijk. Pressiegroepen zijn organisatie die niet aan de 

verkiezingen deelnemen en het beleid willen beïnvloeden. Sociale bewegingen hebben nog een groot aantal 

andere doelstellingen dan enkel het beleid te willen beïnvloeden. Ze maken gebruik van collectieve acties 

waarbij er met massaliteit wordt uitgepakt (solidariteit). Al deze organisaties vervullen een intermediaire 

functie tussen de burgers en de politiek. We noemen dit het maatschappelijk middenveld. Ze hebben als 

functie om de complexiteit te verminderen. 

In België en Nederland hebben deze belangengroepen een relatieve grote impact op de besluitvorming. Er 

wordt immers gestreefd naar een consensusbesluitvorming, waarbij alle betrokken maatschappelijke groepen 

niet alleen mogen meepraten bij de bepaling van het beleid, maar ook instemmen met het uiteindelijke 

resultaat (sociaal overleg in België). Dit is echter niet overal van toepassing. Meestal geldt de stelling dat 

gekozen mandatarissen de meeste legitimiteit bezitten, de meeste beslissingen worden dan ook door hen 

genomen.  



5.2.2. TWEE MANIEREN VAN STRUCTUUR EN OMGAAN MET MIDDENVELD 

PLURALISME VAN ROBERT DAHL (VS) 

 Groot aantal onafhankelijke pressiegroepen, ze hebben dus afzonderlijk minder macht. 

 Macht = domeinspecifiek (≠ overkoepeling), de organisaties functioneren onafhankelijk van elkaar.  

 Geen power elite maar verspreide macht, er was niemand die op alle mogelijke domeinen macht had 

 Open systeem (nieuwkomers), in principe kan elke nieuwe organisatie betrokken worden bij het 

beleidsoverleg. Hierdoor is er wel een sterke mate van concurrentie op het maatschappelijke veld. 

CORPORATISME (BELGIË) 

 Beperkt aantal (representatieve) groepen (piekorganisaties)(vb. treinvakbonden) waarmee de 

overheid onderhandelt.  

 Krijgen bevoorrechte toegang tot overleg (gesloten)(vb. NAR) 

 Macht minder verspreid (vb. vakbonden) en het is daarom ook veel moeilijker voor nieuwkomers om 

door te dringen tot dit domein van de politieke besluitvorming. 

 Macht = domeinoverschrijdend 

5.2.3. RECENTE ONTWIKKELINGEN 

In corporatistische systemen bestaat er dus een zekere neiging om de markt af te schermen. Dat neemt niet 

weg dat ook hier het maatschappelijke middenveld grondige wijzigingen is ondergaan. Om te beginnen is er 

een sterke ontzuilingstrend: veel organisaties die vroeger aanleunden bij een van die grote 

levensbeschouwelijke zuilen, hebben die zuil verlaten. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de gevestigde instellingen er concurrentie bij gekregen hebben van 

een heleboel andere, nieuwe groepen die zich bijvoorbeeld inlaten met leefmilieu, emancipatie etc. Er is ook 

een opkomst van zogenaamde emotionele bewegingen. Dit is het massaal op straat komen van grote groepen 

tegen ‘random violence’. Ze zijn nog minder georganiseerd dan de sociale bewegingen en ze hebben vaak niet 

echt een duidelijk doel. Ze krijgen wel steun van de media. 

5.2.4. DEMOCRATISCHE GEVOLGEN VAN PARTICIPATIE 

De meningen zijn echter sterk verdeeld of die pressiegroepen nu al dan niet een goede zaak zijn voor het 

democratische karakter van het politieke besluitvormingsproces. Men vreest dat ze eerder deelbelangen 

verdedigen van het algemeen belang van de bevolking. Ze streven naar het veiligstellen van individuele 

voordelen voor hun achterban.  

De Amerikaan Oslon wijst in dit verband op het risico van free-ridergedrag. Het is voor een belangengroep 

verleidelijk om anderen het werk te laten doen. De meest rationele oplossing is om er voor te zorgen dat je 

anderen laat investeren in dit soort collectieve goederen, ener zelf niet toe bijdraagt. Het grote risico is da als 

iedereen zich rationeel gaat gedragen, dat uiteindelijk niemand nog bijdraagt tot het algemeen belang. Olson 

wijst daarom op het belang van selective incentives: het gaat dan om voordelen die alleen worden toegekend 

aan diegenen die ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het realiseren van een collectieve doelstelling. 

5.3.  POLITIEKE CULTUUR 

Via verenigingen en sociale bewegingen kunnen burgers dus een belangrijke rol spelen in het politieke 

gebeuren. De politieke cultuur wordt dan gezien als een cruciale voorwaarde voor het welslagen van een 

democratie. Het is een geheel van houdingen, politieke waarden en gedragingen in de bevolking. Hierover is 

natuurlijk wel enkele onenigheid, institutionalisten vinden dat instellingen en structuren veel belangrijker zijn. 

Als een land goede regels heeft voor het functioneren van de wetgevende, uitvoerende en rechtgevende macht 

dan levert dit de beste garantie voor de kwaliteit van de politieke besluitvorming in dat land. 



5.3.1. THE CIVIC CULTURE – ALMOND EN VERBA 

Stabiliteit van politieke systemen hangt af van opvattingen in bevolking. Er is een betere werking van 

democratie waar de bevolking de democratische normen steunt. Men onderscheidt drie mogelijke vormen van 

politieke cultuur volgens Almond en Verba: 

 Parochial political culture: geen onderscheid tussen politiek en andere domeinen (primitief) 

 Subject political culture: burger = onderdaan die moet gehoorzamen 

 Participant political culture: burgers participeren actief aan politiek 

Op basis van deze drie vormen komen ze dan tot een schets van wat de politieke cultuur is, namelijk de Civic 

culture. Civic Culture is combinatie van alle drie: respect voor gezag en regels en actieve deelname aan politiek 

(af en toe). Er is dus sprake van een zekere ambiguïteit, aan de ene kant verwacht de burger loyaliteit en 

vertrouwen in het politieke system, maar aan de andere kant verwachten ze ook dat die burger af en toe actief 

tussenbeide komt in het politieke proces. 

Er is natuurlijk ook kritiek gekomen op hun onderzoek. Hun logica komt neer een causale structuur. In de 

werkelijkheid kunnen ze die causale structuur echter niet hard maken. Uit hun structuur volgt niet automatisch 

dat die cultuur een verklaring vormt voor de democratische stabiliteit. Het kan ook omgekeerd zijn, dat de 

democratie zorgt voor cultuur. De welvaart kan zelf beide veroorzaken. 

5.4.  PARTICIPATIE EN SOCIAAL KAPITAAL 

5.4.1. WAT IS SOCIAAL KAPITAAL? 

Putamn deed onderzoek naar Italië na de regionalisering met de verschillen in politieke en economische 

performantie. Hij kwam tot conclusie dat de economische situatie een deel van de situatie verklaart maar de 

belangrijkste oorzaak was de politieke cultuur. In regio’s waar de bevolking actief deelneemt aan het politieke 

gebeuren, worden regionale besturen wel gedwongen meer aandacht te besteden aan de verlangens en de 

eisen van de burgers. De houdingen en de waardepatronen zijn volgens Putnam dus heel belangrijk om de 

stabiliteit en de performance van de democratie te verklaren. 

De cultuur was er zelfs al voor de instellingen, zelfs in de middeleeuwen was er al sprake van een politieke 

cultuur. Dat levert een krachtig argument op voor de stelling dat de cultuur de instellingen bepaalt, en niet 

omgekeerd. Hij gebruikt in dit verband de term sociaal kapitaal. De aanwezigheid van netwerken en nomen kan 

beschouwd worden als een hulpmiddel voor de samenleving. Het had drie belangrijke onderdelen: 

1. Vertrouwen: generalized trust 

2. Netwerken van engagement: verenigingsleven 

3. Normen van wederkerigheid 

5.4.2. KRITIEK OP PUTNAM 

De hele onderzoekstraditie heeft kritiek gekregen op haar nadruk op historische continuïteit en op het feit dat 

ze te weinig waardering opbrengt voor de kritische zin van de burgers.  

  Teveel nadruk op historische continuïteit (determinisme) 

 Culturen veranderen wel degelijk (langzaam) 

 Cultuur is geen vicieuze cirkel 

 Geen waardering voor kritische zin burgers 

 Nadruk ligt op loyauteit – respect voor regels en gezag – formele lidmaatschappen 

 Moderne burgers: zelfstandig en mondig 

 Burgers worden kritischer en hebben minder vertrouwen in instellingen, zeker autoritaire 

 Maar steunen steeds democratische principes 

 Burgers houden van democratie maar niet van instellingen die ze doen functioneren 



HOOFDSTUK 6: POLITIEKE PARTIJEN EN PARTIJSYSTEMEN 

6.1.  POLITIEKE PARTIJEN IN DE HOOFDROL 

Partijen zijn cruciaal in democratie, we hebben al gezien in de vorige hoofdstukken dat ze een grote rol spelen. 

Het is echter een relatief recent verschijnsel. Partijen ontstaan pas als er verkiezingen zijn. Van zodra je het 

enkelvoudig stemrecht had werden de politieke partijen pas echt belangrijk. Het is dankzij de partijen dat 

miljoenen mensen hun preferenties kunnen uiten in de politiek, er was dus sprake van een massale 

participatie. Voor het enkelvoudig stemrecht was politiek enkel een zaak van de elite. 

Bij ons zijn er geen partijen die heel België vertegenwoordigen. Wij kunnen Charles Michel niet verkiezen, hij is 

verkozen door de Waalse bevolking. Er is dus ook geen enkele partij die het belang van België in zijn geheel 

verdedigd. De twee landsdelen zijn dus eigenlijk uit elkaar gedreven. We moeten ervoor zorgen dat er terug 

nationalistische partijen komen, die zowel stemmen vertegenwoordigen in Vlaanderen en in Wallonië. Partijen 

zorgen dus voor integratie van het politieke systeem, afstemming van de samenleving en het beleid. 

Een zeer eenvoudige definitie van een partij: het is een vereniging die deelneemt aan de verkiezingen voor 

politieke machthebbers. De meeste sociale partijen bestaan uit sociale bewegingen. Zodra je deelneemt aan 

een verkiezing kan je jezelf een politieke partij noemen.  

Er is een grote variantie in partijen en hun rol. In een presidentieel systeem spelen partijen meestal een 

kleinere rol dan in parlementaire systemen. De Amerikanen verkiezen zelf hun president, dit is een 

rechtstreekse verkiezing. De president kan volledig zelf zijn ministers kiezen. In dit soort systemen spelen 

partijen dus een kleinere rol omdat deze systemen sterk gepersonaliseerd zijn. Je kiest voor een persoon. 

Binnen de partijen zijn er dus ook veel verschillende personen.  

Je kan verschillende partijen opdelen aan de hand van typologieën. Dit zijn indelingen in grote categorieën die 

onderling van elkaar verschillen op punten die essentieel geacht worden voor de wijze waarop politieke 

partijen eruitzien en functioneren binnen hun politiek systeem. Men stelde vast dat verschillende groepen 

dezelfde ideeën en wetsvoorstellen hadden dus die besloten dan om samen een partij te vormen. Men zat op 

dezelfde ideologische golflengte en men vormde dus een vereniging van parlementsleden. 

6.2.  HISTORISCHE TYPOLOGIEËN 

6.2.1. KADERPARTIJEN EN MASSAPARTIJEN 

KADERPARTIJ 

Dit is de oudste soort, het is ontstaan bij het begin van de parlementaire democratie. De kaderpartij ontstaat 

eigenlijk als een vereniging van parlementsleden op basis van taal, afkomst of ideologie. Die associatie is echter 

nog geen partij, het is eerder een voorloper. De partij zelf krijgt vorm wanneer die parlementsleden een vaste 

band proberen te smeden met hun kiezers. Door de uitbreiding van het kiesrecht moeten ze nu ook meer 

rekening houden met hun kiezers, men moet kiezers mobiliseren die hetzelfde denken. Het opzetten van 

verenigingen in de samenleving is dus cruciaal. Men noemt kaderpartijen ook wel intern gecreëerde partijen. 

MASSAPARTIJ 

De massapartij ontstaat buiten het parlement bij de uitbreiding van het algemeen stemrecht. De massa wordt 

verenigd, je hebt een grote organisatie waar al de arbeiders in gevat moeten worden. de organisaties moeten 

een eigen vakbond, mutualiteit… hebben. Een goed voorbeeld hiervan is de socialistische partij. De partij heeft 

een andere machtsverhouding dan de gewone kaderpartijen. Er moet een duidelijk leiderschap zijn die de partij 

bindt. Door de grote aanhang moet er natuurlijk ook een goede structuur zijn zodat de massa makkelijk 

gemobiliseerd en gestuurd kan worden. Er waren strikte regels (statuten) en plaatselijke afdelingen. 



Die massapartijen ontstonden in een collectief lidmaatschap formule. In een eerste fase waren ze gekoppeld 

aan lidmaatschap bij de vakbonden en andere gekoppelde organisaties (verzuiling). Vroeger werden deze 

activiteiten aangeboden in de volkshuizen. Er was een diepe inbedding van de partij in de samenleving. Het was 

vroeger niet louter een politieke partij maar ook een vereniging van mensen. Dit is nu niet het geval meer. Het 

is niet omdat je lid bent bij de christelijke mutualiteiten dat je automatisch op de CD&V stemt en mee kan 

beslissen over wetsvoorstellen.  

Bij de massapartij speelt de ideologie een grotere rol dan bij de kaderpartij. Daar hebben ze besloten om 

samen te gaan omdat men merkten dat men dezelfde ideologie had. Bij de massapartijen start men vanuit 

dezelfde ideologie. 

6.2.2. VOLKSPARTIJ OF CATCH-ALL PARTY 

De massapartijen veranderen in de jaren ’60. Ze veranderen in meer gematigde partijen, de catch-all partijen. 

Zij willen de belangen van heel de bevolking vertegenwoordigen. Al deze massapartijen veranderen in catch-all 

partijen. Hoe meer coalities er komen en hoe meer onderhandelingen er zijn hoe harder alle scherpe kantjes 

worden afgevlakt. Partijen zoals Groen en NVA willen iedereen achter hun kar spannen. Ze hebben wel lichte 

verschillen maar ze gaan altijd benadrukken dat ze er zijn voor alle mensen, ze willen het imago krijgen van een 

volkspartij. Vroeger was dit de CVP, nu is dit de NVA. Men hoopt nu dat de radicale kanten van de NVA 

verdwijnen doordat de NVA nu 5 jaar meedraait in de politiek omdat ze dagdagelijks compromissen moet 

sluiten om gematigd te blijven.  

Je ziet dit zo goed als overal gebeuren, radicale partijen die in de regering gaan worden gematigder. Het 

gebeurt wel dat de radicale vleugel afscheurt in een kleinere partij. Het Vlaams Belang is een afscheuring van 

de Volksunie die een gematigde partij is geworden. Het VB is dus ontstaan als een reactie op de verzwakking 

van de radicale ideeën van de Volksunie.  

→ Resulteert in een meer moderne en pragmatische ideologische koers (meestal na nederlaag) 

Een verandering tegenover de massapartij is een verbreed inhoudelijk programma. Je krijgt dus eigenlijk 

minder democratisch profiel, het rol van de leden neemt af bij de verandering naar volkspartij. De banden 

tussen de verschillende onderlinge organisaties komen ook stilaan los. Dit noemt men de ontzuiling. 

De veranderingen zijn er gekomen door de welvaartstijging. De maatschappelijke polarisatie over links-recht 

neemt af naarmate mensen minder gelovig zijn. Ook de stijging van het loon van de arbeiders zorgt voor een 

daling de sociologische polarisatie. De breuklijnen worden minder sterk en er zijn minder verschillen tussen de 

bevolkingsgroepen. Om aan de macht te blijven moeten de partijen dus algemener zijn omdat de bevolking zelf 

niet zo verschillend meer is. Het is een strategische reden, macht veroveren vergt verandering zeker in 

tweepartijstelsel. 

6.2.3. KARTELPARTIJ 

Hier gaat het over de interne machtsverhoudingen. De organisatie valt uiteen in drie verschillende stukken, 

drie gezichten van de partij: 

1. Centrale partijorganisatie, er is een hoofdkwartier van de partij 

2. Externe partijmandaten, de mensen die verkozen zijn, regering en parlement 

3. Ledenbeweging, de partijen hebben tienduizenden leden. 

Men zegt dat de ledenbeweging steeds minder belangrijk wordt ten voordelen van de centrale partijorganisatie 

en de externe partijmandaten. Men zegt dat men de leden niet meer nodig heeft. Vroeger waren deze leden 

heel belangrijk, zij zorgden ervoor dat de partij bekend raakte bij de bevolking. Ze waren actief betrokken bij de 

werking van de partijen en ze zorgden voor inkomsten door hun lidgeld. De partij ziet er dus stillaan anders uit, 

zwaarder aan de top waar zij met de instellingen van de stat verbonden is. 



Dit is dus een kartelpartij, die zich terug meer richt op de kiezers en minder op hun leden. De kiezers zijn terug 

belangrijker want zij zorgen ervoor dat de partij terug verkozen wordt. De externe mandaten en centrale 

organisaties slorpen heel veel geld op maar brengen nu ook heel veel geld terug op.  

De gevolgen zijn dat leden minder te zeggen hebben. Het gaat van een organisatie die vanuit de samenleving 

komt terug verandert naar een kaderpartij, de cirkel is terug rond. De partijen zijn volledig afhankelijk van de 

staat. De elite zijn terug belangrijker dan de leden. Dit geld natuurlijk veel meer voor de liberale partijen, iets 

minder voor de andere partijen. 

6.3.  ANDERE TYPOLOGIEËN 

6.3.1. TYPOLOGIE OP BASIS VAN ORGANISATIE 

We zien vanaf de jaren ’70 een doorbraak van een reeks nieuwe partijen die heel uitdrukkelijk aandacht willen 

besteden aan de wijze waarop ze georganiseerd zijn. Ze willen bewust anders zijn. Er ontstaan dan enkele 

partijen die gefocust zijn op het milieu en de democratie. Men noemen deze partijen  de nieuw-linkse partijen.  

De partijen hebben geen machtsconcentratie bij de elite, ze proberen de leden zoveel mogelijk inspraak te 

geven. Ze hebben bijvoorbeeld heel lang geen voorzitter gehad. De leiding is in teams. Men zorgt ervoor dat 

deze teams ook snel worden afgewisseld, een parlementslid mocht maar twee keer op de lijst staan en dan 

moest er nieuw volk op de lijst zodat er steeds vernieuwing was. Er waren ook geen persoonlijke 

verkiezingscampagnes. Op de affiches stonden groepen van mensen of andere tekeningen maar nooit het 

hoofd van iemand die op de lijst stond. Dit is totaal verschillend met alle andere partijen.  

Zo goed als al die regels zijn op termijn afgeschaft, er is geen rotatie meer doordat het heel moeilijk was om te 

besturen. Met zo’n grote aantallen en geen echte leider is snel overleg moeilijk. Er zijn wel persoonlijke 

campagnes. Ook de teams zijn afgeschaft en er is nu wel een voorzitter. De zeer democratische manier van 

werken in de politiek is dus zeer moeilijk vol te houden. Diegene die er nu dan ook dagelijks mee betrokken zijn 

hebben ook meer kennis en expertise en dus uiteraard ook meer macht. Het is ook heel moeilijk om naar de 

media uit te komen met een collectief partijbestuur. Bij talkshow kan je moeilijk heel je team sturen, ook de 

mensen hebben nood aan een hoofd die ze kunnen verbinden aan een partij. Ons Bartje is de NVA, de media 

schuift deze figuren naar voor als leiders. Dit gaat dus niet bij een collectief leidersteam.  

6.3.2. TYPOLOGIE OP BASIS VAN IDEOLOGIE 

Partijen kunnen ook ingedeeld worden op grond van hun gedachtengoed, hun ideologie, men spreekt dan van 

families. De liberale partijen in Europa werken samen, dit geldt natuurlijk ook voor de andere partijen 

(socialistische, groenen…). Ook op nationaal vlak is er sprake van een opdeling. Ze proberen hetzelfde 

programma te realiseren. Er zijn in totaal ongeveer een tiental grote partijfamilies: 

1. Sociaal-democraten 

2. Communisten 

3. Nieuw-links,  

4. Groen,  

5. Christendemocraten,  

6. Conservatieven,  

7. Liberalen,  

8. Agrarische partijen,  

9. Rechts-populisten,  

10. Regionalisten (soms met andere kenmerken),  

11. (Fascisten) 



Partijen kunnen evolueren van het ene type naar het andere, van extreem rechts kunnen ze evolueren naar 

gematigd rechts. Van gematigd naar centrum en dan uiteindelijk leidt dit weer tot een afscheuring van mensen 

binnen de partij die zich niet meer herkennen in de ideologie.  

Bij de families is er een breed programma met een algemene visie op mens en maatschappij. Vroeger was er 

bijvoorbeeld een partij die de belangen van de automobilisten verdedigden (one-issue). Voor de rest hebben ze 

geen programma, enkel het verlagen van de belastingen voor de automobilisten. Ze wensen zich niet uit te 

spreken over alle aspecten van het beleid. Deze partijen kunnen dus ook evolueren naar een partij met 

meerdere belangen en een breder programma.  

6.3.3. TYPOLOGIE OP BASIS VAN STRATEGIE 

Er zijn nog andere doelen dan alleen stemmen halen. Het belangrijkste doel is natuurlijk wel het zoeken van 

stemmen en de verkiezingen overwinnen. Andere doelen kunnen bijvoorbeeld zijn:  

 Office-seeking, dit is het doel om deel te nemen aan de regering. Dit kan veel voordelen geven voor 

een partij, ze winnen hier sterk aan. Deelname aan de macht is ook de makkelijkste en meest directe 

manier om mede te bepalen welk beleid er gevoerd wordt. 

 Policy-seeking, een partij kan ook als doel hebben om hun programma wil uitvoeren. Dit soort partijen 

hebben vaak moeite om toe te treden tot een regering waarin ze maar een klein deel van dat 

programma kunnen realiseren.  

 Vote-seeking, men wil zoveel mogelijk kiezers veroveren. 

Men wilt doorgaan de drie doelen volbrengen maar dit lukt niet altijd omdat ze vaak strijdig zijn met elkaar. De 

keuzes die partijen nemen hangt af van hun doelen. Sommige partijen zijn opgericht om net totaal het 

omgekeerde te doen. Zij zijn opgericht om het bestaande politieke systeem fundamenteel ter discussie te 

stellen. Ze zijn niet bereid om coalities te sluiten, dergelijke partijen noemen we anti-systeempartijen.  

6.4.  PARTIJSYSTEMEN 

Een partijsysteem is het geheel van alle partijen van eenzelfde politiek systeem én hun onderlinge relaties. Ze 

hebben een aantal specifieke kenmerken die het mogelijk maken ze onderling te vergelijken. 

Je hebt partijsystemen met veel of met weinig partijen, het aantal is dus een eerste belangrijk kenmerk. Als er 

weinig partijen zijn spreken we van een autoritair regime, hier kan onmogelijk democratie zijn. Twee 

partijsystemen is wat we hebben in de VS en GB. De partijen wisselen vaak de macht af, dit is een bepaald 

partijsysteem. Bij elke verkiezing zijn er wel veel meer partijen die opkomen maar er worden er altijd maar 

enkele verkozen. Om onderscheidt te maken tussen het formaat (aantal partijen) en het mechanisme (welke 

partij is van belang), moeten we kunnen aangeven welke partijen relevant zijn en welke niet. Een kleine derde 

partij in een tweepartijsysteem is meestal niet relevant omdat het geen rol speelt in de strijd naar de macht. 

Tenzij ze natuurlijk potentieel een coalitie kunnen vormen met een grote partij om aan de meerderheid te 

komen. In België is Groen! zo’n partij, ze zijn erg klein maar vaak gaan ze in coalitie met de grootste partij en ze 

zetelen dus bijna altijd in het parlement en de regering. 

De fractionalisatie-index laat zien hoeveel effectieve partijen er zetelen in de regering en in het parlement. Als 

je een systeem hebt met 5 partijen die allemaal 19% van de stemmen hebben en 1 partij met 5% van de 

stemmen, dan heb je geen 6 effectieve partijen maar wel 5 komma zoveel partijen. De index wordt dus 

berekend aan de hand van de grote van de partijen in het parlement, het gewicht dat ze hebben in het 

parlement.  

Een ander kenmerk van  partijsystemen is de polarisatie. Dit geldt eigenlijk alleen maar voor een 

meerpartijensysteem. Als de ideologische verschillen tussen de partijen groot zijn spreken we van een 

gepolariseerd pluralisme. Dit geeft meteen ook aan hoe makkelijk of moeilijk het is om te regeren. Als de 



polarisatie beperkt is, dan is het vormen van coalities makkelijker. Het gebrek aan tegenstellingen kan dan ook 

weer spanningen opleveren. Door het gebrek aan grote debatten gaan de kiezers het gevoel krijgen dat ze niet 

echt een keuze kunnen maken. De kans op protest wordt dus vergroot als alle partijen op elkaar lijken. 

Een laatste kenmerk van partijsystemen is hun bewegelijkheid. Dit is de mate waarin onderlinge 

krachtsverhoudingen tussen partijen verschillen. Men noemt dit de electorale volatiliteit, die wordt gemeten 

door te kijken naar de netto verschuivingen die er per verkiezing tussen de partijen optreden. In het algemeen 

kunnen we stellen dat de volatiliteit toeneemt. 

6.4.1. FRAGMENTATIE IN BELGIË 

Wij zijn een van de meest gefragmenteerde landen in de wereld. Wij hebben ongelofelijk vele sterke partijen in 

ons land. Er zijn ook heel veel nieuwe partijen opgericht die redelijk rap ook zijn verdwenen. Ook zijn er grote 

partijen opgesplitst in kleinere partijen die toch inhoudelijk grote verschillen hebben. Er zijn vaak meer 

gelijkenissen tussen partijen van verschillende families maar van dezelfde taalgrens dan gelijkenissen tussen 

partijen van dezelfde families. De fragmentatie speelt dus duidelijk een grote rol in de Belgische partij. 

België is lang een land geweest met relatief weinig fragmentatie, lang zijn er maar drie grote partijen geweest. 

In de jaren ’80 is er een evolutie geweest die zich niet heeft voorgedaan in andere landen. 

 

HOOFDSTUK 7: KIESSYSTEMEN EN STEMGEDRAG 

7.1.  HET BELANG VAN VERKIEZINGEN 

Verkiezingen worden beschouwd als de kern van een democratisch bestel maar zijn natuurlijk niet voldoende 

om van een democratische staat te spreken. Het houden van verkiezingen markeert ook altijd heel symbolisch 

het echte begin van een nieuw regime. Verkiezingen vervullen natuurlijk verschillende functies tegelijk: 

 Bepaalt machtsverhoudingen tussen partijen (en dus beleid): externe en interne gevolgen (vb. 

verliezend partijleider neemt ontslag) 

 Selectie van politiek personeel (parlement, regering en in partijen) 

 Laat de ‘wil van het volk’ kennen (complex en meerduidig; vb. coalitie behoudt meerderheid maar ene 

partij wint en andere verliest) 

 (Symbolische betekenis als feest van de democratie) 

De wijze waarop verkiezingen worden georganiseerd, vormt dikwijls een het voorwerp van hevige debatten. Er 

zijn immers bijzonder veel verschillende manieren om verkiezingen te houden, en die hebben allemaal 

gevolgen voor de wijze waarop de kiezers kunnen stemmen en voor de wijze waarop er na de verkiezingen 

geregeerd kan worden.  

7.1.1. HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN HET ALGEMEEN KIESRECHT 

In de moderne democratie mag elke volwassen burger gaan stemmen, maar dit is niet altijd zo geweest. Tot 

1893 gold er in België het cijnskiesrecht (80.000 kiezers) waarbij alleen diegene  die een bepaald bedrag aan 

belastingen betaalden of een bepaalde opleiding hadden, mochten deelnemen aan de verkiezingen. Het 

cijnskiesrecht werd maar gedeeltelijk afgeschaft, tot 1918 gold een systeem van algemeen meervoudig 

stemrecht (bijkomende stem met diploma of opleiding, 1.300.000 kiezers). Pas na 1918 werd het algemeen 

enkelvoudig stemrecht voor mannen ingevoerd, en vanaf 1948 ook voor vrouwen (21j). Vanaf 2004 is er nu ook 

het migrantenstemrecht voor de gemeenteraad als ze al 5 jaar in België wonen.  

 



7.1.2. OPKOMSTPLICHT 

In België (en vroeger ook in Nederland) is er een opkomstplicht. De burgers hebben niet alleen het recht, maar 

ook de plicht om deel te nemen aan verkiezingen, maar ze kunnen natuurlijk altijd nog blanco of ongeldig 

stemmen. Dit zorgt voor een grote opkomst in België, van ongeveer 92%. Deze opkomstplicht is erg omstreden, 

er zijn een aantal partijen die stellen dat burgers zelf moeten kunnen beslissen of ze al dan niet deelnemen aan 

de verkiezingen.  

In sommige landen (VS) moeten kiezers zich telkens laten registreren voordat zij kunnen kiezen. Er is dus geen 

automatische band tussen burgerschap en stemrecht. Dit heeft duidelijke gevolgen voor de opkomst, die is veel 

lager in Amerika, soms haalt men niet eens 50% van de stemgerechtigde. In het algemeen kunnen we stellen 

dat de opkomst overal afneemt. Deze dalende opkomst heeft belangrijke gevolgen voor de legitimiteit van 

verkiezingen aangezien de regering dan niet echt meer de wil van het volk vertegenwoordigt.  

De oorzaak hiervan is dat de ideologische verschillen sterk geminderd zijn, alle partijen lijken tegenwoordig 

meer en meer op elkaar. Jongere generaties maken ook minder gebruik van hun stemrecht, bij de oudere 

generaties blijft het een gewoonte van te gaan stemmen. Mensen gaan tegenwoordig gewoon stemmen uit 

burgerzin, het gevoel de verplichting te hebben je stem uit te brengen, ook al weet ja dat die ene stem niet zo 

veel verschil zal uitmaken. 

7.2.  DE SELECTIE VAN DE KANDIDATEN 

De meest open procedure van de selectie van kandidaten gebeurt in de VS. Men organiseert daar zogenaamde 

voorverkiezingen of primarie. Er word dan een open verkiezingsstrijd gevoerd door verschillende kandidaten 

om hun partij te vertegenwoordigen. Het zijn de kiezers die beslissen wie de primaries wint dus de partijen 

hebben relatief weinig macht. Men noemt dit een open systeem. 

Een meer voorkomend systeem is het gesloten systeem waarbij de partijen de kandidaten selecteren. Het kan 

zijn dat alleen de partijleiding dit doet, maar het kan ook zijn dat alle leden van de partij mee beslissen. De 

gebruikelijkste techniek is een tussenvorm waarbij de partijleiding beslist na raadpleging met de leden. Deze 

fase is heel belangrijk voor politieke partijen want hier beslissen zij hun personeelsbeleid. Dat selectieproces is 

wel nog behoorlijk conservatief: wie al eerder gekozen werd, maakt meer kans om geselecteerd te worden dan 

een nieuwkomer, zeker vrouwen hebben het nog moeilijker. Om dit te vermijden heeft België de quotawet 

ingevoerd, dit zegt dat nooit meer dan de helft van de kandidaten op een lijst van hetzelfde geslacht mag zijn 

7.3.  VERKIEZINGSTECHNIEKEN 

Hier mee bedoelen we de regels en rekenkundige procedures die bepalen hoe gestemd wordt en hoe zetels 

over partijen en kandidaten verdeeld worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 basissystemen: 

 Proportionele of evenredige systemen (België), zetels evenredig verdelen naargelang stemmen over 

verschillende partijen. Er gaan zogezegd minder stemmen verloren. Het is ook steeds plurinominaal, 

hoe meer zetels per district, hoe proportioneler. Er zijn twee manieren om de zetels te verdelen: 

 Quotum: aantal stemmen dat een partij moet halen om een zetel te krijgen (kiesdrempel, om 

versnippering tegen te gaan, 5% in België). De restzetels worde toegekend aan de partij die 

het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel heeft. 

 Delerreeks: een veel omslachtigere manier die minder proportioneel is. De uitslag van elke 

partij wordt gedeeld door een reeks getallen. Het aantal zetels wordt dan aan de partijen 

toegekend in volgorde van de grootte van die quotiënten. 

 Meerderheidssystemen, partij (persoon) die meeste stemmen heeft gehaald krijgt (alle) zetel(s) 

 Uninominale systemen, in elke kieskring valt er één zetel te winnen 

 Plurinominale systemen, meer dan één zetel wordt tegelijk verdeeld 



7.3.1. UNINOMINAAL: FIRST PAST THE POST (RELATIEVE MEERDERHEID) 

Dit systeem is het eenvoudigste van allemaal. Elke zetel wordt afzonderlijk toegewezen. Wie die zetel verovert, 

vertegenwoordigt dat deel van het grondgebied in het parlement. In Groot-Brittannië wordt dit systeem 

gehanteerd en zijn er 650 kieskringen met dus elke één zetel. Er is hier sprake van relatieve meerderheid, het is 

dus niet nodig om de helft van de kiezers van de kieskring achter zich te krijgen. Bij dit kiessysteem is er vaak 

een tweepartijensysteem, dat is logisch want om een zetel te halen moet je immers de grootste zijn. 

Kleinere partijen kunnen eventueel wel zetels halen als ze geconcentreerd zijn, dit uit zich vaak in 

regionalistisch partijen. De grote partijen krijgen echter een steuntje in de rug. Het is immers niet het aantal 

onder de hele bevolking gehaalde stemmen dat bepaalt hoe het parlement samengesteld wordt, maar de 

uitslag in elk van de kieskringen afzonderlijk. Als er partij bijvoorbeeld 30% van de stemmen onder de hele 

bevolking haalt, maar allemaal in hetzelfde district wint die hier maar één zetel.  

7.3.2. PLURINOMINAAL: THE WINNER TAKES IT ALL (RELATIEVE MEERDERHEID) 

De politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen stellen per kieskring een lijst van kandidaten voor. De 

lijst die de grootste aantal stemmen krijgt, wint alle zetels van die kieskring. Dit systeem wordt onder meer 

gebruikt voor de verkiezingen van de president van Amerika. De president wordt hier niet rechtstreeks 

verkozen door het volk maar wel door een college 

van grand electors. Het aantal van die electors 

hangt af van de grote van de staat. Diegene met 

de meeste electoral votes wint de verkiezing. Het 

kan dus wel zijn dat er meer voorkeursstemmen 

zijn voor de ene kandidaat maar dat de andere 

kandidaat meer electoral votes heeft doordat hij 

vaker de meerderheid had in grote staten. 

  

 

 

7.3.3. KIESSYSTEMEN MET ABSOLUTE MEERDERHEID 

De drempel voor het winnen van deze verkiezing ligt wat hoger, de kandidaat of de lijst moet meer dan de helft 

van de stemmen halen. Het Franse kiessysteem is hier een mooi voorbeeld van.  

 577 zetels in Assemblée Nationale en dus evenveel kiesdistricten 

 Meerderheid vergt (vaak) twee ronden, omdat de kans heel klein is dat na één ronde iemand meer 

dan de helft van de stemmen behaald. 

 Tweede ronde: andere regels voor deelname en winnen, vb. in Frankrijk mogen de kandidaten die 

meer dan 12% haalden opnieuw deelnemen, een andere regel kan zijn dat de beste twee kandidaten 

mogen opnieuw deelnemen 

 Tussen twee ronden zijn er onderhandelingen en afspraken (elkaars kandidaten steunen) – zelfs als 

twee mensen van dezelfde partij mogen meedoen, trekt eentje zich terug zodat de krachten worden 

gebundeld, dit is dan weer vervelend voor de persoon van de andere partij. 

 Grote verschillen eerste en tweede ronde 

 

 



7.4.  WELKE KANDIDATEN ZIJN GEKOZEN? 

7.4.1. GESLOTEN LIJSTEN 

De eenvoudigste werkwijze is die van de gesloten lijsten. In dat geval bepaald de volgorde waarin de 

kandidaten op de lijst van een partij staan, ook de volgorde waarin ze gekozen kunnen worden. Wie bovenaan 

staat, komt het eerste aan de beur en heeft dus ook de meeste kans om gekozen te worden. De macht ligt dus 

bij de partijen. 

7.4.2. OPEN LIJSTEN; VOORKEURSTEMMEN 

In het geval van open lijsten bepaalt het aantal stemmen dat de kandidaten zelf gehaald hebben of ze verkozen 

zijn of niet. Aan de kiezers wordt dus de mogelijkheid geboden om voorkeurstemmen uit te brengen. De partij 

bepaalt dus nog altijd wie er op de lijst komt maar het zijn de kiezers die bepalen wie er verkozen wordt. In 

België en Nederland is er een mengeling van volgorde en voorkeursstemmen. 

7.4.3. OPVOLGERS 

Kiessystemen hebben ook een regeling nodig die bepaalt wat er gebeurt als een gekozen lid van een parlement 

ontslag neemt of overlijdt. In uninominale systemen wordt er gewoon een tussentijdse verkiezing gehouden 

maar in evenredige systemen is dit meestal niet nodig. Hier worden de niet-verkozenen die ook nog op de lijst 

stonden, gevraagd om het mandaat af te maken. In België is er zelfs een apart lijst met opvolgers voor de 

kandidaten die zich beschikbaar moeten houden om eventueel vrijgekomen posities in te vullen. 

7.5.  GEVOLGEN VAN KIESSYSTEEM 

Kiessystemen bepalen dus mee op welke manier de politieke processen kunnen verlopen. Heel algemeen 

kunnen we vaststellen dat de keuze consequenties heeft voor het partijsysteem. Bij een hoge kiesdrempel, is 

het voor kleine partijen moeilijk om te overleven of om door te breken. Het heeft dus consequenties voor het 

aantal partijen, dit heeft dan weer gevolgen voor de wijze waarop er geregeerd kan worden. In een 

kiessysteem met relatieve meerderheid is de kans groot dat één enkele partij een absolute meerderheid van de 

zetels verovert. Bij de volgende verkiezing probeert ze opnieuw de meerderheid te halen en de oppositiepartij 

probeert zelf aan de macht te komen. 

Als geen partij voldoende zetels verovert om alleen te regeren is de relatie tussen verkiezingsuitslag en de 

vorming veel vager. Partijen moeten dan immers coalities vormen. De kiezers bepalen welke coalities mogelijk 

zijn, maar ze kiezen niet welke coalities uiteindelijk gevormd wordt. Dit hangt af van de mate waarin politieke 

partijen erin slagen met andere partijen een coalitieakkoord af te sluiten. Een parlement dat met zo’n systeem 

gekozen wordt, is een mooie afspiegeling van de verschillende ideeën en verlangens die in het kiezerskorps 

aanwezig zijn. Weinig stemmen gaan verloren. In de realiteit is er echter vaak een mengeling van beide 

systemen, een deel van de zetels is behaald door meerderheid en een deel is proportioneel verdeeld.  

Een meer specifiek gevolg van kiessystemen, is het effect dat ze hebben op het aantal vrouwelijke verkozenen. 

Het aantal verkozenen per partij per kieskring moet liefst zo groot mogelijk zijn. Als een partij weet dat zij kans 

maken op een groter aantal zetels per kieskring, kan zij op haar lijst veel makkelijker een mix van kandidaten 

aanbieden (vrouwen, nieuwe mensen, allochtonen). Nieuwe of minder bekende kandidaten worden dan 

gekozen in het kielzog van de ervaren en meer bekende kandidaten. In België steeg het aantal vrouwen in het 

parlement door de invoering van de provinciale kieskringen en door de verplichting om evenveel mannelijke als 

vrouwelijke kandidaten op de lijst te zetten (quota). 

 



7.6.  STEMGEDRAG 

Achterhalen hoe en waarom de kiezers gestemd hebben, is een lastige opdracht. Dit is een belangrijke 

subdiscipline van politieke wetenschap aangezien de kiezers stemmen voor verschillende redenen, niet enkel 

om de inhoud van de partijen. Het onderzoek naar die verschillende redenen is heel moeilijk aangezien de 

stemming geheim is.  

Achteraf kan men wel surveyonderzoeken doen om het stemgedrag te analyseren. Daarbij wordt een 

representatieve steekproef getrokken uit de totale kiezerskorps waarmee dan een persoonlijk gesprek wordt 

gedaan. Bij zo’n onderzoek bestaan er verschillende invalshoeken: 

 Stemgedrag bepaald door collectieve belangen (specifieke bevolkingsgroepen): religie, sociale klasse, 

taal, ook wel de politiek sociologische benadering genoemd. 

 Sluit aan bij breuklijnen 

 Het stemgedrag is relatief stabiel 

 Groepssocialisatie en identificatie met een partij die dezelfde belangen behartigd  

 Stemgedrag bepaald door attitudes en waarden, de sociologische theorieën. 

 De sociale groepen waarop de breuklijnen theorie is gebaseerd, vormen steeds minder 

duidelijke scheidslijnen in de samenleving. We kunnen beter uitgaan van de attitudes en 

waarde van de kiezers. 

 Ook stabiel (vb. postmaterialisme) 

 Kiezer kiest in functie van individuele belangen, rational-choice-theorieën 

 Rationele afweging toekomstig beleid (voor-nadelen) 

 Voorwaarde: weten welke informatie precies bij de kiezers terecht komt. 

Het is duidelijk dat het stemgedrag door veel factoren bepaald kan worden. sommige daarvan verklaren het 

stemgedrag op langere termijn, en daardoor ook de stabiliteit van het stemgedrag. Er zijn natuurlijk ook 

elementen die op korte termijn spelen, en die worden steeds belangrijker. Daardoor stijgt het percentage 

kiezers dat tussen twee verkiezingen van partij verandert gestaag. 

 Kandidaten en populariteit (media), deze populariteit kan ook weer snel omdraaien, wat niet bijdraagt 

tot de stabiliteit van het stemgedrag. 

 Campagne voor zwevende kiezer, de partijen investeren erg veel in hun verkiezingscampagnes om de 

twijfelende kiezers alsnog over te halen. 

 Issue saliency die wijzigt 

 Toeval: gebeurtenissen 

 

HOOFDSTUK 8: PARLEMENT EN REGERING 

8.1        MONTESQUIEU EN DE SCHE IDING DER MACHTEN 

Een concentratie van macht leidt onvermijdelijk tot machtsmisbruik en absolutisme. In de Montesquieus 

theorie van de scheiding der machten stelt hij dat in een democratisch stelsel de drie machten autonoom 

moeten kunnen werken.  

 Wetgevende macht, parlement 

 Uitvoerende macht, regering 

 Rechtgevende macht, rechtbank 

 



Deze definitie is niet waterdicht, er is wel een zekere vermenging tussen de drie machten, maar belangrijk is 

dat vooral de rechterlijke macht enerzijds en wetgevende en uitvoerende macht anderzijds autonoom van 

elkaar functioneren. Men moet ook realiseren dat het principe van de autonomie der machten inefficiënt is. 

Het kan zijn dat het parlement en regering een nieuwe wet maken en dat de rechterlijke macht deze wet niet 

toepast, of dat de regering de wetten niet uitvoert. 

De ideeën liggen wel aan de basis van de moderne staatsordening. Men heeft het dan over de trias politica, de 

drie instellingen oefenen een politieke macht uit. Er zijn natuurlijk strakkere en minder strakke scheidingen: 

 Parlementaire regimes, steeds samenwerking: vertrouwen schenken, eed afleggen, ondertekenen 

wetten, ontslag en ontbinding… 

 Presidentiële regimes, afzonderlijk verkozen en volledig gescheiden, geen verantwoording, geen 

afzetting… Hier is de scheiding dus veel strakker (vb. Amerika). 

Kenmerkend voor de Amerikaanse Grondwet is ook dat dit systeem van de autonomie der machten nog verder 

wordt uitgewerkt. Men heeft het dan over check and balances. Drie machten houden elkaar in evenwicht en 

controleren elkaar voortdurend. Dit betekent een beperking voor de macht van de president. Dit soort regeling 

zorgt ervoor dat de macht verspreid wordt over de diverse instellingen, waardoor vermeden wordt da de 

president uitgroeit tot een alleenheerser. Het leidt natuurlijk ook wel tot voortdurend overleg en tijdsverlies. 

 Toestemming van parlement (andere partij) 

 Vernietiging van beslissingen door Hooggerechtshof 

 Benoeming rechters (ook Senaat) 

8.2        KAMERS VAN HET PARLEMENT 

Het parlement wordt beschouwd als de belichaming van de democratie, als de plaats waar de wil van de 

bevolking het duidelijkst tot uiting komt. Het wordt gezien als het meest legitieme politieke orgaan maar het 

hoeft niet altijd rechtstreeks verkozen te worden (House of Lord in Groot-Brittannië) Maar toch wordt het 

parlement in het overgrote deel van de democratische stelsels  rechtstreeks verkozen.  

8.2.1. BICAMERIALISME (TWEE KAMERS) 

Een ruwe schatting geeft aan dat ongeveer 60 op 180 landen twee kamers heeft. In de overgrote meerderheid 

is er dus gewoon één kamer. De tweede kamer wordt vaak rechtstreeks gekozen, maar de zijn verschillende 

procedures voor de verkiezing van de Eerste Kamer of de Senaat. Tegenwoordig wordt een tweede kamer 

gezien als iets uit het verleden dat niet echt meer nodig is maar het heeft toch nog altijd zijn voordelen. 

 Men kan opteren voor een arbeidsspecialisatie, gewone wetten vs. grondwetten 

 Verschillende rekrutering van politiek personeel (verschillende manier van verkiezen) 

 België: Kamer helemaal rechtstreeks <-> de vroegere Senaat werd verkozen in drie fasen: 

direct + gemeenschapssenatoren + gecoöpteerde senatoren (senaat ‘afgeschaft’ door nieuwe 

staatshervorming) 

 Daardoor een ander profiel: politieke actualiteit en direct debat vs. bezadigder, reflectie 

 Soms ook op andere tijdstippen verkozen (US: 1/3de van de Senaat om de twee jaar; alle 

Kamerleden om de twee jaar): geleidelijke verandering 

 Ze kunnen zorgen voor een meer evenwichtigere vertegenwoordiging van de gehele bevolking 

 Belangrijk in federale staten voor evenwicht tussen grote en kleine deelstaten 

 Eén kamer proportioneel (bevolking), andere kamer paritair per staat 

 Paritaire Kamer wordt dan overleg tussen deelstaten (niet in BE waar de nieuwe senaat niet 

paritair is en nochtans ontmoetingsplaats is) 

 Er kan een zekere vertraging optreden door de dubbele goedkeuring van wetten. Hierdoor is er 

minder kans op emotioneel handelen en fouten in de wetgeving. 



8.3        DE FUNCTIES VAN HET PARLEMENT 

8.3.1. REPRESENTATIE 

Het parlement vertegenwoordigt het volk en functioneren dus als verbinding tussen de burgers enerzijds en 

het bestuur anderzijds. De verscheidenheid van de bevolking moet tot uiting komen in de samenstelling van 

het parlement. De minderheidsgroepen of kleine segmenten van de samenleving moeten dus ook 

vertegenwoordigt zijn in het parlement. Men kan dit stimuleren door bepaalde gebieden waar de 

minderheidsgroepen meer geconcentreerd zijn, af te bakenen in kiesdistricten, Gerrymandering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegenwoordig vindt men ook dat de parlementen een afspiegeling moeten vormen van de 

gendersamenstelling en van de aanwezigheid van allochtonen in de bevolking. Dit is momenteel nog nergens 

het geval. Dit zorgt dus weer voor nieuwe problemen in verband met de notie vertegenwoordiging. Zeker 

omdat allochtonen vaak niet eens in aanmerking komen in de politieke omdat ze niet de Belgische nationaliteit 

hebben. 

8.3.2. WETGEVENDE FUNCTIE 

De wetgevende macht berust in eerste instantie bij het parlement maar dit wil niet zeggen dat zij de wetten 

ook effectief maken. Dit gebeurt veelal door de regering, het parlement keurt ze dan goed. Nieuwe voorstellen 

worden over het algemeen eerst in een beperkte, gespecialiseerde commissie besproken. Als het voorstel daar 

wordt goedgekeurd verhuisd het naar de plenaire vergadering. Het is dus een heel proces vooraleer een 

onderwerp de agenda van het parlement bereikt. Dan kunnen de parlementsleden ook nog steeds 

amendementen indienen (wijzigingsvoorstellen) waardoor het proces nog wordt verlengd.  

De zaak wordt dan nog gecompliceerder in een tweekamerstelsel. Soms moeten de voorstellen goedgekeurd 

worden door beide kamers (bicamerale wetten), er is dan een continu gebeuren van het heen en weer sturen 

van voorstellen. Men kan ook een gezamenlijke vergadering organiseren met beide kamers. Een andere 

mogelijkheid is dat de beide kamers heel specifieke bevoegdheden hebben, zodat een wetsvoorstel maar in 

één kamer goedgekeurd hoeft te worden (monocamerale). 

8.3.3. DELIBERATIEVE FUNCTIE 

Een parlement is een plaats waar gesproken wordt over het bestuur van een land. We associëren het 

parlement ook meteen met debatten, botsende meningen, argumenten pro en contra… Voor belangrijke 

wetten komt er ook effectief eerst een parlementair debat, zonder dit debat kunnen we de parlementaire 

procedure niet legitiem noemen. Maar vaak worden er in de commissies meer grondigere discussies gevoerd.  



Dit komt omdat hier minder belang is van de pers, het gebeurt dan ook dan partijen zich laten overtuigen door 

de argumenten van de tegenstanders. Het gebeurt echter toch heel weinig dat de oppositie erin slaagt de 

meerderheid te overtuigen van hun eigen standpunten. In dit geval kan de oppositie haar toevlucht zoeken in 

allerlei vertragings- en proceduretechnieken. 

8.3.4. CONTROLEFUNCTIE 

Parlementen gaan na of de uitvoerende macht zich wel gedraagt zoals het hoor, en zich niet schuldig maakt 

aan machtsmisbruik. Het parlement wordt hier bijgestaan door het Rekenhof en de rekenkamer. Een 

kenmerkende bevoegdheid is dat parlementariërs vragen kunnen stellen aan de bewindsvoerders (schriftelijk 

of mondeling). In het Britse Lagerhuis is dit uit gegroeid tot een traditie, het vragenuurtje. 

De controlebevoegdheid gaat echter nog een stuk verder als het parlement gebruikmaakt van zijn onderzoeks- 

of enquêtebevoegdheid. Een speciale commissie gaat dan onderzoeken wat er precies verkeerd is gegaan in 

een bepaald beleidsdomein, en zal ook aanbevelingen geven om dat soort toestanden te voorkomen in de 

toekomst. 

8.4        PARLEMENTAIRE EN PRESIDENTIËLE REGIMES 

Het parlement vormt in theorie het hoogste gezag, het kan een regering maken en afzetten. In de praktijk is er 

echter in de meeste landen een trend waarin het parlement aan macht verliest ten voordele van de regering. 

Dit heeft te maken met het falen van vorige parlementaire regimes, ze waren vaak onstabiel en weinig 

daadkrachtig. Men verweet het parlement dat ze niet op termijn konden denken. 

 Parlement is niet effectief (moeilijke consensusvorming + grootte) 

 Er moet heel veel bestuurd worden: ‘dagelijks bestuur’ door uitbreiding taken overheid 

 Regering is flexibeler (kan altijd vergaderen) 

Het onderscheid tussen parlementaire en presidentiële regimes berust in essentie op de vraag of de regering 

en het staatshoofd al dan niet afhankelijke zijn van het vertrouwen van het parlement. 

1. Parlementair: 

 Alleen parlement is rechtstreeks verkozen 

 Eén verkiezing 

 Regering = verkozen door parlement 

 Investituur en wantrouwen (constructieve motie van wantrouwen om de macht van het 

parlement te beperken) 

 Permanente steun nodig (partijen) 

2. Presidentieel: 

 President ook rechtstreeks verkozen (stelt zelf regering samen)(niet in Frankrijk) 

 Parlement kan president niet naar huis sturen 

 Verschillende verkiezingen 

 Geen vertrouwen nodig (maar onderhandelen) 

3. Semipresidentieel (Frankrijk):  

 President ook rechtsreeks verkozen 

 Staat autonoom ten opzichte van het parlement, de eerste minister staat hier aan het hoofd 

van de regering en die moet het vertrouwen hebben van de regering. 

 President kan nieuwe regering aanstellen 

 Eerst minister moet dus zowel de president als het parlement dienen, deze verhouding kan 

bemoeilijkt worden als de president en het parlement een andere politieke kleur hebben 

 



8.5        BELGIË ALS PARLEMENTAIR REGIME 

Machtsverdeling? 

 Presidentieel: parlement doet voorstel (president veto; iedereen blijft zitten) 

 Parlementair: regering doet voorstel (parlement veto; regering valt) 

 Macht ligt net omgekeerd dan de naam doet vermoeden 

Rigiditeit bij conflict tussen WM en UM en dus blokkade 

 Vervangen van het regime 

 Hoe sterker de macht van de president, hoe meer kans op blokkade en daardoor op einde democratie 

 Presidentieel regime levert minder stabiele democratieën (21 jaar) dan parlementair regime (73 jaar) 

8.6        DE VORMING VAN EEN REGERING. 

De vorming van de regering verloopt in een tweepartijensysteem meestal heel eenvoudig, één partij haalt de 

meerderheid in het parlement, en vormt zelf een regering. Bij proportionele vertegenwoordiging kan het dat er 

coalities moeten gevormd worden. We veronderstellen dat alle partijen in een coalitie en willen daar de 

maximale macht, we verwachten ‘minimale’ coalities. Hoe kleiner de coalitie, des te groter de kans dat een 

regeringspartij een groter deel van de macht naar zich toe kan trekken. Coalities hebben 4 kenmerken: 

1. Minimal winning: geen enkele overbodige partner 

2. Minimal number: kleinst mogelijk aantal partners (partijen) 

3. Minimal weight: kleinst mogelijke meerderheid (zetels) 

4. Minimal distance: kleinst mogelijke ideologische afstand (teveel concessies doen)(vb. Cordon 

Sanitaire) 

In België zijn er reeds coalitieregeringen sinds 1958. In drie vierde van de West-Europese landen doet zich 

hetzelfde verschijnsel voor. De coalitieregeringen komen tot stand in verschillende fases. 

1. Partijcombinatie 

2. Beleid onderhandelen 

3. Verdeling portefeuilles over partijen 

4. Toewijzen portefeuilles aan individuen 

De fazen lopen natuurlijk wel door elkaar. Partijcombinatie gebeurt op basis van voorlopige beleidsnota van 

informateur en formateur die aangesteld worden door de Koning. Ministerabelen onderhandelen over het 

akkoord. Er zijn verschillende ronden, partijen worden gedumpt en terug opgepikt. Dit kan dus leiden tot 

ongelofelijk lange periodes van onderhandelingen, denk maar aan enkel jaren geleden bij de regering Di Rupo. 

Minderheidsregering vs. oversized 

 Minderheid: voor elke beslissing op zoek naar (wisselende) partners in het parlement, dit komt in onze 

landen niet echt veel voor maar in onder meer Noorwegen en Zweden gebeurt dit wel vaker. 

 Oversized: omdat meerderheid te krap is of omdat sommige parlementsleden niet helemaal loyaal zijn 

of voor herziening van de Grondwet (vb. Belgische staatshervormingen; vb. huidige Vlaamse regering) 

8.7        HET STAATSHOOFD EN DE REGERING 

De uitvoerende macht berust in principe bij de regering en het staatshoofd alleen heeft het staatshoofd 

meestal enkel een ceremoniële functie. Soms heeft het staatshoofd wel nog een informele invloed door veel 

ervaring en het lang aanblijven. Koning Albert was bijvoorbeeld goed op de hoogte van alles wat er in het 

politieke landschap gebeurden en gaf soms advies aan de ministers. De rol van staatshoofd in België en 

Nederland is echter voortdurend kleiner geworden 



Eigenlijk is er slecht nog maar één politiek machtsmoment van het staatshoofd, dat is bij de vorming van de 

regering na een verkiezing. Hij wijst dan een formateur aan en springt bij door verkennende gesprekken te 

voeren met verschillende toppolitici. Meestal is de formateur de leider van de winnende partij maar er is nog 

enige speelruimte voor het staatshoofd. Dit geldt bij ons enkel op federaal niveau en niet op Vlaams niveau. 

8.8        DE LEDEN VAN DE REGERING  

 Eerste minister of premier = cruciale speler wordt steeds belangrijker (agendabepaling, 

woordvoerder/gezicht, intervenieert op ministerieel domein…) 

 Door mediatisering, de eerste minister is de spreekbuis en woordvoerder van de regering 

 Door europeanisering (deelname aan halfjaarlijkse Europese ‘top’) 

 Rol ≠ één of meerpartijenregering 

 Één partij: regeringsleider = partijleider; treedt af als zijn partij hem niet meer steunt 

 Meer partijen: coach ook van andere partijen (los van eigen partij komen) 

 Twee soorten beslissingen: 

 Collegiale beslissingen (consensus – rol vicepremiers – vaak formaliteit) 

 Ministeriële beslissingen: minister alleen 

 

HOOFDSTUK 9 BESTUUR EN BELEID 

9.1        BELEIDSCYCLUS  

Beleid is de outputzijde van de politiek. Het is het resultaat van een hele reeks politieke processen. Het gaan 

over de regels waarmee de overheid de samenleving stuurt. Het is bijzonder veelvuldig en complex. Het gaat 

namelijk niet enkel over de politieke partijen en het parlement, er zijn verschillende actoren. Het 

socialezekerheidsbeleid wordt bijvoorbeeld beslist door de overheid en ziekenhuizen en dokters etc. De keuze 

voor een bepaald beleid bepaal hoe de samenleving eruit ziet en verklaart waarom samenlevingen op een 

aantal cruciale punten van elkaar verschillen.  

Er worden voortdurend wetten toegevoegd, elke week komt de regering bij elkaar voor nieuwe wetten te 

beslissen. Op gelijk welk moment kunnen ministers beslissingen nemen. Er zijn dus veel verschillende 

beslissingsmomenten met veel verschillende actoren. 

De beleidscyclus is een grote vereenvoudiging van het complexe proces van beleidsvoering. In de werkelijkheid 

lopen alle fasen van de cyclus door elkaar. Het beleid is namelijk vaak heel chaotisch. Verschillende fasen lopen 

tegelijkertijd, het kan ook dat een fase plots stopt. Er kan een wet op de agenda komen maar er kan dan 

uiteindelijk helemaal geen besluit worden genomen, dan wordt het proces gestopt. Men moet dus eigenlijk 

een stap terug nemen en ze moeten terug meer oplossingen gaan zoeken zodat men later misschien wel een 

besluit kan maken. Het kan ook gebeuren dat er een beslissing wordt genomen maar niet wordt uitgevoerd, 

dan wordt het proces stopgezet voor de uitvoering.  

9.1.1. AGENDAVORMING 

De politieke agenda, de thema’s waar ze mee bezig zijn, zijn heel beperkt. Ze komen één keer per week samen 

maar waar ze over bezig kunnen zijn, is beperkt. Daarom vechten de politici over aandacht, momenteel is er 

enkel aandacht voor terrorisme en veiligheid. De climate change is volledig van de agenda gesmeten hoewel dit 

wel aan de orde was voor de terreuraanslag. De problemen zijn echter wel eindeloos. De bevolking heeft 

ongelofelijk veel vragen maar de politici hebben niet genoeg tijd om hiervoor allemaal aandacht te hebben. Je 

zit dus met een soort mismatch tussen de samenleving en de politici.  



Dus agendavorming is cruciaal. Heel veel problemen komen niet overeen met de wenselijke situatie. Het issue 

komt dus op de publieke agenda, dit zijn de topics waar de burgers mee bezig zijn. 

Een probleem heeft verschillende vormen. Ten eerste is er het individueel probleem. Één persoon kan een 

probleem ervaren. De tuin van de professor ligt op een helling en bij een regenbui stroomt zijn kelder vol met 

modder van het boerenveld vlakbij. Dit is een persoonlijk probleem maar als zijn buren ditzelfde probleem 

ervaren kan dit een sociaal probleem worden. Wanneer hij en zijn buren vinden dat de burgemeester dit moet 

oplossen wordt het een politiek probleem. Als de burgers niet naar de overheid gaan maar rechtstreeks naar de 

boer gaan, dan maken ze er geen politiek probleem van en lossen ze het zelf op.  

Er zijn drie soorten selectiemechanisme die ervoor zorgen dat een probleem op de politieke agenda komt.  

 Cultuur, framing: 

In het algemeen verwachten we veel meer van de overheid dan vroeger, hierdoor zijn er nu veel meer 

problemen die politieke aandacht krijgen. Het probleem moet passen binnen de ideologieën. Migratie 

was vroeger nooit een probleem, nu is dit iets wat we niet kunnen wegdenken van de agenda omdat 

veel mensen dit als een probleem ervaren. Hetzelfde geldt voor het milieuprobleem, het heeft heel 

lang geduurd tegen dat dit op de agenda terechtkwam. Dit is pas gebeurd toen dat de partij Groen er 

kwam en hun ideologie dit probleem omschrijft. Om iets op de agenda te krijgen kan men het 

probleem ook framen als een probleem dat past binnen de aanvaarde thema’s. Regels rond het 

dragen van hoofddoeken kan men kaderen binnen het thema van de gelijkheid tussen man en vrouw. 

 Politieke actoren. 

De politiek moet er aandacht aan geven. Europa heeft de laatste jaren veel meer macht gekregen en 

zorgt er ook voor dat wij sommige problemen in onze agenda moeten opnemen, ze leggen ons 

agendapunten op (intern-politieke actoren, top down). Er zijn ook externe actoren (bottom up). Er zijn 

wetenschappers en academici die bijvoorbeeld boeken en verslagen uitbrengen, die sommige thema’s 

naar voren brengen. Zij brengen sommige thema’s terug in de aandacht en zetten hierdoor de politici 

onder druk. De Standaard heeft bijvoorbeeld lang op hun voorpagina het aantal verkeersdoden per 

dag gezet. Hiermee wekken ze aandacht aan de verkeersonveiligheid, de overheid voelt dan de druk 

om hier weer mee bezig te zijn. 

 Toeval en evenementen 

Door de incidenten in Parijs dringt sommige punten op. Groepen moeten dus change hebben om op 

de agenda te komen. Het voorbeeld van de dioxinecrisis. Groen had de verkiezing voor dit incident 

geen plek in de regering maar na de crisis is Groen gestegen in aantal stemmers en is in de regering 

geraakt. Er is sindsdien ook een voedselagentschap opgericht etc. In Amerika is er nu een sterke 

controle op de luchthaven, dit heeft ook te maken met de aanval op 9/11. Dit was voor deze aanslag 

helemaal niet zo het geval. De realiteit spelen een grote rol op de agendavorming. Dit wilt eigenlijk 

zeggen dat de overheid maatregelen treft op de werkelijkheid, dus niet alleen aan de hand van 

ideologieën. De impact van zulke gebeurtenissen is vaak ook erg vluchtig, er zal snel een nieuwe 

gebeurtenis zijn die de aandacht opeist. 

Waarom is dit nu zo belangrijk? Je kan geen beleid hebben zonder politiek aandacht. Je hebt verandering nodig 

en die is er enkel als verschillende actoren zich hiermee bezig houden. Bij de topbesluitvormers is de aandacht 

heel schaars maar wel heel belangrijk. Charles Michels is er zo een maar een goedkeuring van een besluit door 

hem is dus wel schaars maar goed! Natuurlijk is er niet bij elk besluit een goedkeuring nodig van de grote 

topbesluitvormers. Het beleid wordt daarom uitbesteed aan specialisten die autonoom kunnen handelen nadat 

er een besluit is genomen door de topbesluitvormers. Zij zetten het beleid van de regering verder. Dit noemt 

men incrementalisme. Dus alleen in crisis of bij een event, krijgt een besluit aandacht van de elites.  

 



Dit leidt ertoe dat er een overcorrectie is. Als er een bepaald probleem is (zoals bijvoorbeeld het 

milieuprobleem) dringt het niet direct door in de samenleving. Het probleem wordt steeds erger en erger 

totdat dit probleem ontdekt wordt en dan springen alle actoren erop! Mensen zijn bijvoorbeeld na de 

dioxinecrisis op Groen gaan stemmen, hierna zijn de andere partijen dus ook aandacht gaan besteden aan het 

milieuprobleem.  Er is hier dus een overreactie. Omdat er teveel problemen zijn, worden ze meestal genegeerd, 

totdat ze plots te sterk zijn en dan is er een overreactie. Zo gebeurd dit al jaren, het is niet enkel nu dat dit 

gebeurd.  

9.1.2. BELEIDSVOORBEREIDING 

Deze fase valt vaak samen met de voorgaande fase. Hoe kan je een probleem bestrijden? Dit is een vraag die in 

deze fase besproken wordt. De kenmerken van deze fase zijn: 

 Technische fase: afweging van de mogelijkheden en middelen die men kan hanteren. 

 Strijd en competitie: mensen verschillen van meningen en belangen, er zijn dus botsingen. 

Dan moet men zich ook nog afvragen wie de betrokkenen zijn, welke alternatieve men kan overwegen en hoe 

men de beslissingen gaat aanpakken. Er is een voortdurend overleg tussen de verschillende betrokken. Deze 

fase is wel meer gesloten, er is meer sprake van expertise. In veel beleidsdomeinen is het ook gebruikelijk dat 

in deze fase zogenaamde stakeholders op een of andere manier aanwezig zijn. Het betrekken van 

belangenorganisaties leidt echter niet altijd tot het best mogelijke beleid omdat zij immers het belang van hun 

sector laten voorgaan. 

In verschillende sectoren bestaan er groepen van mensen en organisaties die heel vaak met elkaar discussiëren 

en overleggen. Ze ontwikkelen op den duur een soort gemeenschappelijke stijl en cultuur, deze groepen 

noemen we beleidsgemeenschappen. Ze hebben een prominente rol in de Europese Unie. 

9.1.3. BESLUITVORMING 

Het is de fase van knopen doorhakken, dit gebeurt door de politici. Hier zijn de actoren dus de centrale 

instellingen, de regering etc. Het komt niet tot beslissen als geen enkel alternatief haalbaar is of als geen keuze 

gemaakt kan worden. het kan wel zijn dat de beleidscyclus voortijdig wordt beëindigd doordat niet alle 

problemen de agendavorming halen. 

WELKE BESLISSINGEN? 

Welk besluit wordt dan eigenlijk genomen? Het is de afgewogen keuze voor de beste oplossing om het doel te 

bereiken. Er heerst wel een grote onzekerheid over de mate van doeltreffendheid. Vaak is niet iedereen op de 

hoogte van alle informatie die er is over de beslissing. De besluitvormers zoeken dus niet naar de beste 

oplossing in de praktijk, eigenlijk zoeken ze naar een aanvaardbare oplossing. Oplossingen waarvan ze denken 

dat ze het probleem zullen oplossen maar ze hebben eigenlijk niet genoeg tijd en geen goesting hebben om de 

verschillende oplossing te onderzoeken en alle informatie te verzamelen zodat de doeltreffendheid optimaal is. 

Je zoekt dus naar het suboptimale. Dit noemt men de rationele-actortheorie. 

Besluitvorming is vaak chaotisch en verward maar soms is de staat wel instaat om een doeltreffende rationele 

beslissing te maken. Een voorbeeld is het gat in de ozon laag, men heeft hiervoor regelementen gemaakt 

waardoor nu het gat veel kleiner is dan 15 jaar geleden. Het doel is dus bereikt ondanks de moeilijke 

maatregelen. De politiek kan dus weldegelijk een probleem oplossen. Maar vaak worden er niet echt grote 

principiële beslissingen genomen maar eerder kleine incrementele stappen, het is een proces van muddling 

through. Er is niet echt sprake van een duidelijk doel. De optelsom van dit incrementele proces is echter wel 

een grondige omvorming van de unitaire staat tot een federale staat 

.  



Belangrijk is de actoren die het besluit nemen. Sabatier heeft de belangrijkste theorie hierover op papier gezet. 

Hij stelt dat die overtuigingen en ideologieën van de actoren op drie niveaus bekeken kunnen worden: 

 Deep core beliefs: fundamentele principes zonder compromis 

N-VA heeft zo’n beliefs, ze willen totaal niet dat er nog beslissingen worden genomen die in het 

voordeel werken van het federale België, zij willen meer macht voor Vlaanderen 

 Policy preferences: beleidsvoorkeuren en grote inhoudelijke keuzes 

N-VA willen meer arbeidsmarktbeleid in de handen van Vlaanderen, de andere partijen kunnen dan 

onderhandelen over delen van dit beleid die eventueel wel kunnen worden overgezet naar het 

Vlaamse beleid. Er is discussie mogelijk. 

 Vormen van modaliteiten van beleid: niet over principes maar over uitvoering 

HOE BESLISSEN? 

Hoe ze beslissen wordt beïnvloed door de institutionele context en de procedures. Als een van de actoren die 

moet instemmen om een beleid goed te keuren, een veto stelt, nee zegt, is er een status quo. Hoe meer er zo’n 

mensen zijn, hoe groter de kans is dat er geen besluit wordt genomen. In België zijn er momenteel 4 partijen, 4 

veto-players dus. Als een van die spelers nee zegt, kan het beleid niet voort gaan. In de Europese Unie is er 

unanimiteit vereist bij de besluitvormingssystemen. Hier zijn er 28 Veto-players, er is dus een kleine kans dat 

hier een grote beleidsverandering gaat zijn. Dit ook vaak het geval bij een tweekamersysteem waarbij die 

tweede kamer dan de vetoplayer is. 

Alle punten binnen de cirkel zijn beter dan de status quo. 

Het punt X ligt bijvoorbeeld dichter bij de preferentie dan 

de status quo. De veto-player gaat nooit akkoord gaan met 

een voorstel Y, want dit ligt verder dan als ze status quo 

bereiken. Men moet dus altijd zoeken naar beslissingen die 

beter zijn dan het status quo anders gaan de veto-players 

nooit akkoord gaan en is er geen besluit.  

 

 

 

Deze tekening toont aan dat hoe meer actoren er zijn, hoe moeilijker het wordt om een zone te vinden die voor 

alle actoren een verbetering zorgt. Het maximale beleid dat je kan voeren is het kleine stukje links boven het 

status quo, waarbij zoveel mogelijk actoren betrokken zijn en dat nog steeds heel dicht bij het status quo hoort. 

Als al de partijen dichter bij elkaar liggen 

(gelijkaardige ideologie) wordt het oppervlakte 

groter en worden er dus makkelijker nieuwe 

beslissingen genomen.  

 

 

 

 

 



9.1.4. BELEIDSUITVOERING  

Een perfecte uitvoering bestaat niet, soms zijn beslissingen bijvoorbeeld niet duidelijk. De lezing van sommige 

besluiten komen soms bijvoorbeeld niet overeen. Er kan ook een communicatieprobleem zijn tussen diegene 

die het maken en de uitvoerders, ze hebben het soms niet door wat de beslissers bedoelen. Het kan ook zijn 

dat de uitvoerders een andere mening hebben of voorkeur. Dit gebeurt wel vaker bij de beslissingen die de 

regering nemen voor de gemeentes met communautaire problemen. Soms gaan gemeentes niet akkoord om 

bijvoorbeeld info ook in het Nederlands te verschaffen. 

Om het beleid uit te voeren beschikken politieke overheden over een aparte reeks instellingen: de 

overheidsadministratie. De structuur en het functioneren ervan wordt besproken in hoofdstuk 10. 

9.1.5. BELEIDSEVALUATIE 

Deze fase loopt doorheen andere fase, het is een permanent gegeven. Dit kan formeel gebeuren of informeel 

door stakeholders waardoor er opnieuw aan agendavorming wordt gedaan. De politieke outputs beïnvloeden 

voortdurend de andere aspecten van het politieke proces. Je krijgt dus voortdurend in elkaar hakende 

kringlopen. 

9.2        STIJLEN VAN BESTUUR 

De stijlen van bestuur zijn meer algemeen en abstract dan de verschillende fasen van de beleidscyclus. Één van 

de belangrijkste boeken is ‘Patterns of democracy’. Het boek zegt dat er twee manieren zijn hoe het beleid kan 

worden uitgevoerd, twee manieren van democratie. 

 Meerderheidsdemocratie: de meerderheid beslist tegen de minderheid 

 Consensusdemocratie: de politiek streeft naar zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het besluit, me 

zoekt naar zoveel mogelijk steun van mensen. 

Er zijn 10 kenmerken waarop men deze twee manieren van democratie van vergelijken, het is vaak gebaseerd 

op de scheiding en de verdeling van de macht in de democratie 

1. Één-partij vs. coalitieregering 

2. Meerderheids- vs. proportioneel kiesstelsel 

3. Tweepartijen- vs. meerpartijenstelsel 

4. Regering domineert vs. Evenwichtig parlement en regering 

5. Pluralisme vs. neocorporatisme (hoe is het middenveld georganiseerd) 

6. Unicameraal vs.bicameraal parlement 

7. Grondwetswijzigingen en drempels 

8. Centrale staat vs. federale staat 

9. Toetsing van wetgeving door rechters, is er een grondwettelijk hof ja of nee? 

10. Onafhankelijkheid van de centrale bank 

De twee soorten democratie worden als tegenpolen gepresenteerd. Uiteraard is de werkelijkheid veel 

gevarieerder, met veel tussenstadia tussen meerderheid en consensus. Dit is natuurlijk ook door de verdeelde 

samenlevingen. Vroeger had men ook al vragen bij de stabiliteit van de consensusdemocratieën. Maar het 

waren vaak heel stabiele democratieën, dit kwam doordat de politieke elites daar via een aantal crisissen 

geleerd hadden dat het geen zin had om de politieke strijd volgens een meerderheidslogica te volgen. Een land 

dat dit leerproces onderging werd gezien als een pacificatiedemocratie. Het centrale principe is de 

voortdurende overkoepelende samenwerking van elites. De verschillende partijen sluiten pacten na een 

conflict ipv van ‘de meerderheid beslist’. De pacificatiedemocratie of consensusdemocratie werkt dus beter 

dan de meerderheidsdemocratie, als is niet iedereen hier mee akkoord (kwetsbaar voor populisme) 



9.3        POLITIEK EN ECONOMISCH BELEID 

Ee van de belangrijkste beleidsdomeinen van de politiek is het economisch beleid. De vraag hoe de 

economische relaties georganiseerd moeten worden, en of de overheid daar een actieve rol in moet spelen, is 

een cruciaal strijdpunt. Beleid voeren is immers altijd rechtstreeks verbonden met de economische activiteit in 

de politieke gemeenschap. Overheden beschikken over een hele reeks instrumenten die zijn voor hun 

economisch beleid kunnen inzetten: 

 Belastingen: het type belastingen, de hoogte, variabiliteit… Maar dit kan leiden tot zwarte economie, 

het wegvluchten van bedrijven naar andere landen waar het beter is, fiscale capaciteit… 

 Uitgaven: het patroon verschilt heel sterk van land tot land, Amerika besteed bijvoorbeeld heel veel 

aan defensie terwijl in België die uitgaven beperkt zijn, wij investeren meer in de sociale sectoren. 

 Wetten: gemaakt om het economische leven te sturen en (veel of weinig) te reguleren. Ze kunnen 

regelingen maken met betrekking tot 

 Arbeid 

 Producten 

 Consumenten 

We moeten wel beseffen dat de politieke overheden steeds minder in staat zijn om alle activiteiten te 

controleren en te reguleren. Economische relaties ontsnappen immers makkelijk aan territoriale logica 

waarbinnen de hedendaagse politiek moet werken. Verkoop via internet is bijvoorbeeld moeilijker 

controleerbaar door de overheid. De mate waarin de overheid greep heeft op de economische activiteiten 

hangt af van een groot aantal factoren: 

 Grondstoffen (steenkool, olie, water…) 

 Grootte van land (#bevolking) 

 Kleine landen meer afhankelijk en kwetsbaar 

 

HOOFDSTUK 10: ADMINISTRATIE EN JUSTITIE  

Bij het einde van de beleidscyclus moet de uitvoering in realiteit worden gebracht, hier krijgt de overheid hulp 

van bepaalde overheidsapparaten. Dit zijn instellingen die de gemaakte regels uitvoeren en waken over de 

naleving, er zijn 4 delen die deze taak uitvoeren: 

1. Administratie 

2. Justitie 

3. Leger 

4. Politie 

10.1  DE ADMINISTRATIE  

10.1.1. DE BUREAUCRATIE 

Naargelang de staat uitbreidt zijn er meer en meer werknemers die voor de overheid diensten leveren. Staten 

zijn echt reusachtige organisaties. Ze zijn sterk samengegroeid met de staat. Hoe voelen wij de staat? Dit is 

wanneer wij een nieuwe identiteitskaart gaan halen, wanneer we een boete krijgen. We voelen de staat als we 

in contact komen met de administratie, die vaak niet echt klantvriendelijk is. Hierdoor zijn er vaak klachten 

over de staat omdat de administratie niet echt flexibel loopt, denk aan de beperkte openingsuren van het 

gemeentehuis. 



Dit is eigen aan moderniseren. Een sterke bureaucratie is een moderne staat want het is rationeel en 

gedepersonaliseerd. Het belangrijkste aspect is de taakverdeling. Belangrijk is ook dat het gaat om 

depersonalisering, ambtenaren worden volledig onpersoonlijk aangenomen en wij hebben ook geen specifieke 

persoonlijke relatie met de ambtenaren. We verwachten dit ook niet, stel u voor dat de postbode geen zin 

heeft om postzegels aan u te verkopen, wordt dit wel een persoonlijke relatie en dat willen we niet. Formele en 

legale verhoudingen met de staat waarbij iedereen gelijk behandelt wordt.  

Kenmerken van de ideaaltypische bureaucratie van Weber: 

 Formele regels, geschreven en gedetailleerd die voor iedereen geldt. Het nadeel is dat je wel het 

gevoel kan hebben, dat je mensen dwingt om dingen hetzelfde te doen. Men dwingt de mensen 

lichtjes in een keurslijf. 

 Wanneer je de regels volgt, krijg je ook effectief waar je rechtop hebt. Er is sprake van een grote 

rechtszekerheid. Het gedrag is dus voorspelbaar als je de regels volgt. Er zijn ook geen loyauteiten en 

persoonlijke banden, willekeur wordt aan banden gelegd. 

 Er heerst een duidelijke hiërarchie 

 Taakverdeling in vele posities is erg belangrijk 

 Aanwerving door expertise, niet persoonlijkheid. Het individu is onbelangrijk, positiebekleder en 

vervangbaar 

Deze typische bureaucratie heeft een aantal belangrijke voordelen: 

 Eerlijke en gelijke behandeling 

 Rationeel, opgezet met een duidelijk doel 

 Betrouwbaar en voorspelbaar 

Natuurlijk zijn er dan ook enkel nadelen verbonden aan deze bureaucratie: 

 Weinig flexibel (gestandaardiseerd, vaste regels…) 

 Samenleving is te complex voor uniforme regels 

 Taken van de overheid zijn te breed en te gevarieerd 

Er heerst een debat over de overheidsadministratie en de hervorming ervan. De regels van de staat die er zijn 

voor eerlijkheid te creëren, kunnen soms in het nadeel werken als er rap een beslissing moet worden genomen. 

Als er bijvoorbeeld ergens een expert is en justitie wilt die binnenhalen, gaat de overheidsadministratie een 

beetje tegenwerken want volgens hun moet er eerst een open vacature gehouden worden zodat iedereen kans 

maakt op die job terwijl justitie enkel die expert wil.  

In een samenleving die veel complexer geworden is, ontstaat steeds meer de behoefte aan heel specifieke 

regels voor specifieke gevallen, en dat is iets waar een bureaucratische organisatie minder geschikt voor is. De 

taken van de overheid zijn ook veel breder en veel gevarieerder geworden.  

10.1.2. TAAKVERDELING IN ADMINISTRATIE 

De administratie is een soort van spiegel van de groeiende staat. Het is georganiseerd in verschillende 

departementen en ministeries, het gaat in grote mate gelijk met de taakverdeling van de regering. De 

departementen worden FOD’s genoemd. Je hebt bijvoorbeeld een minister van justitie en ook een FOD van 

justitie etc. Er zijn dus speciale departementen, dit zijn vaak de oudere departementen. Zo beschikt het 

departement Defensie over het leger, Binnenlandse zaken over de politie…  De macht van een minister kan 

afhangen van de grootte van de administratie. Er is bijvoorbeeld geen federale overheidsdienst van migratie. 

Deze ambtenaren zitten onder de vleugels van de staatssecretaris want er hier geen minister van, dit valt onder 

het ministerschap van binnenlandse zaken. Hoe groter de administratie, hoe groter de macht van de FOD. 



10.1.3. NEW PUBLIC MANAGEMENT 

Dit is een nieuwe tendens die neigt naar wijzigingen in de administratie. Men oppert voor meer autonomie. De 

overheid laat sommige apparaten wegdrijven zoals bijvoorbeeld de NMBS. Deze bedrijven zijn autonoom 

geworden, de overheid is nog altijd de eigenaar maar de minister van mobiliteit is niet langer de baas van de 

NMBS. 

De VRT is volledige eigendom van de overheid maar onze minister van de media kan niet beslissen over de 

inhoud van VRT. Dit soort beslissingen neemt de minister niet, maar om de paar jaar sluit hij wel een nieuwe 

beheersovereenkomst over welke doelstellingen de VRT moet bereiken. Één van die doelstellingen gaat over 

het aantal uren cultuur en ontspanning de VRT moet brengen. Hierdoor heeft de overheid dus toch een soort 

van controle over deze bedrijven.  

Iets wat ook typisch is aan de overheid is de vaste statuten. Ze krijgen een vast loon en een vaste aanstelling. 

Dit verandert natuurlijk mee als sommige bedrijven autonomer worden. In dit soort semi-publieke bedrijven 

krijgen mensen vaker een tijdelijk contract. Het is een ander soort manier van werken. Om op deze manier te 

kunnen functioneren, stelt de overheid managers aan om de autonome overheidsbedrijven te leiden, hun 

contract is dan ook van tijdelijke duur. 

10.1.4. CONTROLE OVER DE ADMINISTRATIE 

De administratie van de overheid is in eerste instantie een instrument van de regering, het behoort tot de 

uitvoerende macht. Maar je hebt een soort spanning tussen de administratie en de tijdelijke regering die snel 

zijn politieke doelen willen realiseren. De administratie heeft niet echt de druk om snel te handelen en snel 

politieke beslissingen te nemen.  

De macht van de administratie zit hem in die vastheid maar ook in die expertise. De ministers zijn heel 

afhankelijk van die expertise want de ambtenaren zitten 10-talle jaren op diezelfde post. Ze hebben veel meer 

weet over de dingen. De administratie is het geheugen van de staat, ze zorgt voor continuïteit en is aanwezig in 

veel fazen van de beleidscyclus.  

Ze moeten dan wel luisteren naar de ministers maar omgekeerd toch ook wel. Potentiële macht van de 

administratie is groot MAAR politici dragen de verantwoordelijkheid (aftreden bij fouten, denk aan de aftreding 

van de minister van binnenlandse zaken en justitie bij de ontsnapping van Dutroux). 

Er zijn verschillende manieren die de regering hanteert om enige controle over de administratie te behouden: 

1. Spoil system: nieuwe regering = nieuwe top van administratie (Amerika) 

2. Partijpolitisering van ambtenarij: alle belangrijke benoemingen komen tot stand via afspraken tussen de 

politieke partijen 

3. Ministeriële kabinetten: nemen taken van de administratie over, het is een variant van het spoil systeem 

4. Inspraak via ombudsdiensten: administratie wordt voortdurend gecontroleerd en opgevolgd door klachten 

publiek (verslag aan parlement) 

10.2  JUSTITIE  

Justitie is diegene die de naleving van de wetten controleert. De overheid probeert de samenleving te sturen 

via regels maar wat gebeurt er als de samenleving de regels niet volgen? Er zijn twee tradities in de rol van de 

rechterlijke macht:  

 Civil law: rechtsregels in detail door parlement – rechtbanken waken over strikte naleving 

 Common law: rechters worden wetgevers – hun oordelen worden precedenten waarnaar andere 

rechters kunnen verwijzen – meer flexibiliteit (andere omstandigheden) maar minder zekerheid = 

judge made law 



 

10.2.1. SCHEIDING DER MACHTEN 

Het verschil tussen beide tradities in de rechterlijke macht is in essentie de mate waarin de rechters zelf wetten 

maken. Het principe van de scheiding der machten wordt als toetssteen gezien voor het correct functioneren 

van een democratische stelsel. Men pleit voor een onafhankelijke rechterlijke macht om te vermijden dat alle 

macht geconcentreerd zou zijn in één instelling. Een rechter kan dus niet voor de rechtbank gedaagd worden 

voor een fout die hij maakt tijdens een rechtszaak, ze zijn dus een beetje immuun. Voor zijn ander gedrag kan 

hij natuurlijk wel veroordeeld worden.  

Hier is natuurlijk een maatschappelijke discussie, hoe wereldvreemd is de justitie? De hervorming van justitie 

vlot helemaal niet goed. Er wordt gezegd dat ze teveel naar zichzelf kijken en te weinig naar de wereld. 

Rechters zijn immers ook mensen. Ze zijn speciaal opgeleid voor een juridische beroep en zijn dus gevormd om 

bepaalde waarden belangrijk te vinden, ze zijn dus nooit helemaal neutraal. Rechters zijn ook vast benoemd 

voor het leven, dit is dan weer een garandering van hun onafhankelijkheid. 

10.2.2. HOOGGERECHTSHOF 

Een hooggerechtshof of een grondwettelijk hof heeft een hele speciale functie. Het is een rechtbank die mot 

wake over de mate waarin de staat – de regering, het parlement, de gewone rechtbanken -  zijn eigen regels 

correct toepast. Het wordt dus expliciet en bewust boven de andere politieke instellingen geplaatst, maar het 

zijn wel de andere instellingen die de rechters ervan benoemen. De leden van het Belgisch Grondwettelijk hof 

worden door de regering benoemd, op voorstel van de Kamer en de Senaat. 

10.2.3. INTERNATIONAAL RECHT 

Er is een soort constitutionele toetsing van principes die hoger staan dan de nationale grondwet, het 

internationaal recht. Het verschil tussen het nationaal en het internationaal recht is groot. Het internationaal 

recht komt tot stand door afspraken tussen landen en is dus geen weerspiegeling van de bevolking. Het is ook 

veel moeilijker afdwingbaar omdat er niet echt een scheidsrechter is, geen hoogste macht. 

Het basis principe waarop dit recht steunt, is het belang dat landen hebben bij het in grote mate naleven van 

de afspraken. Er is dus alleen een vrijwillige onderwerping van landen aan het internationaal recht. Voor sterke 

landen is het niet zo moeilijk om zich aan het internationaal recht te onttrekken. 

Het belang van het  internationale recht neemt echter toch toe. De universele verklaring van de rechten van de 

mens speelt een rol in de wijze waarop nationale en internationale activiteiten beoordeeld en veroordeeld 

worden. hetzelfde geld voor het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens dat door alle 

lidstaten van de raad van Europa ondertekend werd. De internationale rechtbanken voor misdaden tegen de 

menselijkheid werd meermaals gebruikt bij de veroordeling van zware oorlogsmisdaden. 

10.3  HET LEGER 

Het leger is een bijzondere soort administratie .die ter beschikking staat voor het buitenlands beleid. Het leger 

is bijzonder omdat het over wapens beschikt die kunnen worden ingezet om de staat te verdedigen, of om 

andere staten aan te vallen. Het leger is een machtig instrument, dat door de legerleiding zelf ook ingezet zou 

kunnen worden om de staat te controleren (militair regimes).  Wanneer het leger effectief de mach grijpt, 

wordt dat meestal gerechtvaardigd als een poging om de orde te herstellen. Dit gebeurt vaker in jonge 

democratieën. Er zijn twee soorten van militaire regimes: 

 Leger bestuurt zelf (militaire top), regels worden gemaakt, uitgevoerd en gecontroleerd 

 Leger bestuurt niet zelf maar domineert de staat, het burgerlijk bestuur is afhankelijk van leger. Dit is 

vaak als transitie naar burgerlijk bestuur. 



Militaire regimes zijn geen democratische regimes. Het leger is immers een organisatie die zeer strakke regels 

en procedures volgt. Over een bevel wordt niet onderhandel, het moet uitgevoerd worden (extreme vorm van 

bureaucratie)! Maar wat militaire bestuurders missen, zijn capaciteiten die nodig zijn om als regering 

langdurige legitimiteit op te bouwen en vooral ook om op democratische wijze te functioneren.  Het zijn dus 

vaak heel onstabiele regimes. 

Moderne legers worden vandaag de dag (bijna) nooit meer ingezet, ze zijn wel uitgerust en getraind voor 

moest er iets gebeuren. Legers worden tegenwoordig veel vaker ingezet voor zogenaamde peace-keeping-

operaties. Na afloop van een conflict wordt er een internationale troepenmacht gestuurd, die moet helpen om 

de vrede te bewaren en de overgang naar een nieuw regime te begeleiden. 

10.4  DE POLITIE  

De politie wordt ingezet om intern, op het grondgebied van de staat, de wetten te laten naleven en de orde en 

rust te bewaren. Hoe de politie functioneert en hoe ze georganiseerd is, verschilt heel sterk per staat, en 

verandert ook voortduren. Er belangrijk verschil is de mate waarin de politie al dan niet als een deel van het 

leger beschouwd wordt. Het kan ook nationaal of regionaal georganiseerd en gecontroleerd worden. 

 Gerechtelijke politie, misdaden 

 Verkeerspolitie, wegverkeer 

 Nationaal georganiseerde politiedienst, gewapende misdaad 

 Community police, kleine sociale conflicten 

 

HOOFDSTUK 11: FEDERALISME EN DECENTRALISATIE 

11.0  POLITIEK TERRITORIUM  

Territoria zijn niet homogeen, er zijn veel verschillen tussen verschillende politieke territoria. In de Baltische 

staten zijn er heel veel Russische mensen, er is hier dus een verschil in etniciteit. Er zijn landen die heel veel van 

die verschillende politieke territoria, deze landen zijn dan erg gedecentraliseerd. Het bestuur is op 

verschillende niveaus, dit is het geval in België. We hebben de federale staat, de gewesten, de provincies, de 

gemeentes en soms zijn er zelfs nog districten.  

11.1  STAATS(HER)VORMING 

Staten zijn het eindpunt van een lange geschiedenis. Ze zijn kunstmatig samengebracht, het is daardoor dat de 

grenzen soms zo raar zijn. Ze zijn intern dus niet homogeen. We hebben in België bijvoorbeeld mensen die 

Duits praten. Deze mensen waren vroeger Duitsers, maar na de oorlog heeft Duitsland een stukje moeten 

inleveren aan België. Het uit elkaar vallen en aan elkaar plakken komt dus door verscheidenen redenen in de 

geschiedenis (oorlogen, akkoorden, huwelijken…). In staten zijn er wel nog altijd verdelingen volgens de oude 

samenstellingen zoals bijvoorbeeld ‘de Kempen’, ‘het pajottenland’. Puur administratief heeft dit niets van 

betekenis. Net zoals de Provence waar de Belgen over spreken, er is geen officiële regio die zo noemt.  

Twee wegen tot decentralisatie 

1. Delen worden gevormd tot een geheel (unie).  Dergelijke uni word dan een federatie of een 

confederatie genoemd. In Zwitserland noemen het kantons, in Frankrijk région. Deze delen behouden 

wel hun autonomie met hun eigen instellingen. Het probleem met België is dat we maar uit 2 delen 

bestaan, Vlaanderen en Wallonië. Er zijn nergens nog andere staten met maar 2 delen. Men noemt dit 

bipolair federalisme, de verhoudingen tussen de regio’s zijn hier helemaal anders, er is een soort van 



vijandige relatie. In Zwitserland zal dit niet voorvallen, dan spannen die ene kantons samen tegen de 

anderen en dan de volgende keer wisselt die samenstelling weer. Er zijn dus voortdurend wisselende 

verhoudingen waardoor het gemakkelijker wordt. 

2. Een unitaire staat wordt intern onderverdeeld. Er is een geleidelijke decentralisatie van de staat. Men 

noemt dit devolution, het decentraliseren van een unitair politiek systeem. Dit gebeurt vaak op vraag 

van deelgebieden, in België is de vragende partij voor economische decentralisatie momenteel 

Vlaanderen. Als sommige delen dus meer bevoegdheden vragen, en andere niet, kan dit leiden tot 

asymmetrie. Dit gebeurt momenteel in Catalonië, zij willen meer autonomie. Als de Catalanen meer 

bevoegdheden krijgen, zullen de andere delen die niet krijgen want zij willen die niet, zij zijn content 

met hoe de verdeling nu is. Dit is dus een heel complexe situatie. In Schotland is dit nu het geval, zij 

hebben meer bevoegdheden dan Wales, Engeland en Noord-Ierland. Het bipolair karakter van bij ons 

maakt dit bijna onmogelijk. 

11.2  FEDERATIE EN CONFEDE RATIE 

11.2.1. UNITAIRE STAAT 

Het eerste type is de unitaire staat, een voorbeeld hiervan is Nederland. Dit land is bijna volledig 

gecentraliseerd, ook Frankrijk en Tsjechië zijn gecentraliseerde staten. De deelgebieden hebben weinig tot 

geen bevoegdheden. De nationale staat kan eigenlijk alles beslissen, ze kunnen zelfs parlementen van de 

deelgebieden (moeten die er zijn) afschaffen. De Franse regering heeft bijvoorbeeld onlangs beslist, tegen de 

wil van de regio’s in, om enkele regio’s samen te voegen. In Frankrijk zijn er 37 000 gemeentes, er zijn er dus 

zoveel waardoor ze afzonderlijk bijna geen macht is bij de gemeentes. Je zorgt erg voor versnippering. Het 

centrale bestuurspunt beslist dus alles. In Denemarken is dit helemaal anders, hier zijn 271 gemeentes die bijna 

de volledige macht hebben. Het land is enorm gedecentraliseerd, zelf de kinderbijslag wordt beslist door 

gemeentes. 

11.2.2. CONFEDERATIE 

Dit is een samenwerkingsverband tussen autonome staten. Het betekent eigenlijk dat je Vlaanderen en 

Wallonië apart hebt, die samenwerken om bepaalde besluiten te nemen. Het is dus een optelling van de aparte 

delen. Kris Peeters noemt het confederalisme de copernicaanse omwenteling. In de Belgische politiek wordt 

gebruikt als een land op weg is naar een confederatie.  Zo drastisch is het natuurlijk niet in België maar enkele 

jaren geleden was het communautaire gespreksonderwerp nog erg levend, nu is dit geminderd aangezien het 

niet meer op de politieke agenda staat.  

In een confederatie zouden zelfs de nationale verkiezingen kunnen worden afgeschaft aangezien er geen 

overkoepelend niveau nodig is. Er is dus een volledige autonomie, een staat kan dus ook direct vertrekken uit 

een confederatie. Bij een beslissing moet het resultaat unaniem zijn, elke deelstaat moet akkoord zijn. Dit is het 

geval in Europa, elke deelstaat moet akkoord gaan. Dit is ook de rede waarom er zoveel problemen zijn in 

Europa. Moesten ze hier ook gewoon beslissen volgens de meerderheid zouden de beslissingen sneller 

genomen worden. We merken dus al snel dat er geen stabiel systeem is van confederalisme. Joegoslavië was 

vroeger een confederatie, het waren allemaal deelstaten verzameld. Na de dood van Tito (stichter) is er dus 

een confederaal systeem geweest. De president was om de beurt een inwoner van elke deelstaat. Men ziet dus 

duidelijk dat dit niet gewerkt heeft want de staat is volledig gesplitst. 

11.2.3. FEDERATIE  

Een vorm van samenwerking tussen entiteiten die een deel autonoom zijn maar er is een overkoepelend en 

centraal niveau. België is een federatie. De regio’s zijn verzameld en vertegenwoordigd in het centrale deel (op 

federaal systeem) maar ze hebben op zich ook wel autonomie. Het principe van de subsidiariteit geldt bij een 

federatie, alle bevoegdheden die niet expliciet zijn toegekend aan het hoogste niveau, zijn automatische 



bevoegd aan het laagste niveau. De hogere overheid mag slechts een rol spelen als de lagere overheid niet kan. 

Deze subsidiariteit staat ook vermeld in de Belgische grondwet (artikel 35 BE) maar er staat dat het een 

overgangsbepaling is. We zeggen dus dat de regio’s bevoegd zijn maar pas wanneer we zeggen dat het van 

kracht is. We noemen het een spookartikel. Dit vormt dus een groot discussiepunt in België, als dit artikel 

wordt uitgevoerd gaan we wel kunnen  spreken van een copernicaanse ontwikkeling. 

Dit is een heel oud systeem, het komt van het feodaal systeem van in de middeleeuwen. De Hertogs en 

landheren waren dan de centrale overkoepeling van de bevolking. Zwitserland en de Verenigde staten waren 

de eerste federale systemen. 

11.3  VOOR OF TEGEN DE CEN TRALE STAAT? 

Er zijn verschillende argumenten voor en tegen, dit is ook al decennia ’s lang een gespreksonderwerp. Enkele 

argumenten die pro centrale staat zijn: 

 Sociaal-economisch: waarom zouden ouders in Wallonië meer kindergeld krijgen dan die in België, die 

kinderen zijn toch even duur en evenwaardig. Alle inwoners verdienen dezelfde kansen. Als je 

decentraliseert werk je die ongelijkheid in de hand. De voorstanders zijn vaak mensen van het linkse 

spectrum want zij zijn natuurlijk voor de gelijkheid.  

 Algemene gelijkheid: dezelfde wetten en principes moeten gelden voor iedereen, in het algemeen dus 

niet enkel op het sociaal-economisch vlak. De beste manier om een aantal fundamentele vrijheden 

overal op dezelfde manier te laten respecteren, is ze toe te vertrouwen aan de hoogte overheid. 

 Federalisme: door de decentralisering wordt het nationale gevoel ondermijnd. Dit is natuurlijk maar 

een zwak argument in België maar in Frankrijk is dit wel sprekend! Vive la France! 

Enkele argumenten voor pro-deelstaten: 

 Deelstaten zijn kleiner en staan dus ook dichter bij de burgers. Elk deelgebied heeft zijn eigen noden 

en vragen die niet altijd duidelijk zijn voor het centrale niveau en die hun eigen beleid nodig hebben. 

Door de verdeling in deelstaten kan er een meer responsieve overheid komen. De democratie werkt 

beter bij kleinere eenheden. 

 Het tweede argument is een soort cultureel argument. Als er in een regio bepaalde culturele 

gewoontes en gedragingen zijn, moeten we ze ook de mogelijkheid geven om dit politiek te kunnen 

uitdrukken en beleven. 

 Wat we zelf doen, doen we beter. Het beste bestuursniveau vanuit het efficiëntie oogpunt is bestuur 

door regio’s 

11.4  INSTITUTIES VAN DE FEDERALE STAAT 

13.2.1. DE VERDELING VAN DE BEVOEGDHEDEN 

De verdeling van de bevoegdheden zijn het meest cruciale, ze worden vastgelegd in de grondwet en zijn 

moeilijk wijzigbaar. In de federale filosofie wordt immers het basisprincipe van subsidiariteit gehanteerd voor 

de verdeling van de bevoegdheden; een bevoegdheid hoort thuis op het laagst mogelijke niveau. De laatste 

staatshervorming moet bijvoorbeeld nog worden afgerond aangezien de verdeling van de bevoegdheid zo 

belangrijk is en zo grondig moet gebeuren. Vlaanderen heeft bijvoorbeeld de bevoegdheid van de kinderbijslag 

gekregen bij de hervorming in 2011 maar nu moeten ze nu bepalen hoe ze het systeem gaan aanpassen. 

Het is ook heel erg moeilijk om een staatshervorming door te voeren aangezien je een twee derde 

meerderheid nodig hebt. Hierdoor gebeurt de centralisatie en de bevoegdheidsverdeling heel langzaam. Er 

komen dus veel meer federatie die steeds minder centraal zijn. 



Er zijn natuurlijk ook veel verschillen tussen federale staten. In Europa heerst er bijvoorbeeld de subsidiariteit. 

In de VS gaan bijvoorbeeld veel nieuwe bevoegdheden naar het centraal systeem, denk maar aan het patriot-

act na 9/11. Elke staat kon afzonderlijk een act maken, maar toen heeft dus het centrale systeem dit gedaan. 

Wat bevoegdheden betreft, zie je dat buitenlandse politiek meestal centraal blijft. België is daar eigenlijk een 

uitzondering van, bij ons kan een minister van onderwijs beslissingen maken met andere landen. 

13.2.2. EXCLUSIEVE OF OVERLAPPENDE BEVOEGDHEDEN 

Wanneer bevoegdheden verdeeld worden, kan dat inhoudelijk maar ook praktisch  op verschillende manieren 

gebeuren. Hier maakt men onderscheid tussen exclusieve of homogene bevoegdheden en overlappende of 

concurrerende bevoegdheden. Het is een heel duidelijke afbakening van de taken tegenover een systeem 

waarbij beide niveaus bevoegd zijn voor eenzelfde beleidsdomein. De overlapping heeft twee redenen: 

 Door verandering in de werkelijkheid waardoor dingen door elkaar lopen (vb. stedelijk beleid) 

 Bewuste keuze: deelstaten mogen wetgeving maken tenzij de federale overheid (mits motivatie) zelf 

beleid maakt (vb. in Duitsland) 

13.2.3. SYMMETRIE EN ASYMMETRIE 

Wanneer alle deelstaten van een federatie dezelfde bevoegdheden hebben, is de bevoegdheidsverdeling 

symmetrisch. Dit is de meest logische manier van werken al is dit niet overal van toepassing. Er zijn sommige 

gebieden die een speciale status hebben, in Canada zijn dit territories, het zijn ook vaak eilandengroepen die 

deze status hebben. Ze hebben dan ofwel meer ofwel minder bevoegdheden dan de deelstaten. Tegenwoordig 

is er meer en meer asymmetrie door de vraag naar meer autonomie van sommige deelstaten (Schotland en 

Wales bijvoorbeeld). Dit kan leiden tot bijzondere institutionele problemen.  

Ook België heeft asymmetrische trekken. De verdeling van het land in gewesten en gemeenschappen heeft 

immers niet overal dezelfde betekenis. De instellingen van het Vlaamse Gewet en van de Vlaamse 

Gemeenschap zijn gefuseerd tot één enkele Vlaamse overheid. Dit is niet gebeurd aan de Waalse kant waar er 

dus nog twee verschillende overheden zijn. 

13.2.4. FUNCTIONELE OF JURISDICTIONELE BEVOEGDHEIDSVERDELING 

Bij jurisdictionele bevoegdheidsverdeling krijgt elk niveau van besluitvorming alle aspecten van de 

besluitvorming toegewezen: het maken van wetten en de uitvoering ervan. Bij functionele verdeling 

daarentegen worden functies of aspecten van de besluitvorming verdeeld, dit vinden we terug bij de Duitse 

Bondsrepubliek. De federale overheid maakt de wetten en de uitvoering van de wetten wordt overgelaten aan 

de deelstaten. Een soortgelijke taakverdeling vinden we ook terug in de Europese Unie. De Europese richtlijnen 

worden op het Europese niveau gemaakt, en worden vervolgens uitgevoerd door de lidstaten. 

13.2.5. EEN TWEEDE KAMER 

De meeste federale staten hebben een bicameraal parlement. Daarmee lossen ze het probleem op van de 

dubbele vertegenwoordiging op federaal niveau. Om de federale unie te vertegenwoordigen kan er gekozen 

worden voor een parlement dat: 

 Bevolking in zijn geheel vertegenwoordigt: evenredige vertegenwoordiging 

 Bevolking van de deelstaten vertegenwoordigt: elke deelstaat evenveel (of toch min of meer) 

Wie stuurt vertegenwoordigers naar tweede Kamer? 

 Bevolking: verkiezingen 

 Deelstaatregering 

 Deelstaatparlement (vb. België) 



13.2.6. BELANGEN- EN BEVOEGDHEIDSCONFLICTEN  

Conflicten zijn basisingrediënten van de politiek omdat zoveel mensen iets te zeggen hebben. In federale staten 

is de macht erg verspreid, in België bijvoorbeeld zijn er 6 minister van klimaat. Ze kunnen in conflict gaan met 

de deelstaten of met het centrale systeem. Er zijn twee soorten conflicten die kunnen plaatsvinden. 

BELANGENCONFLICTEN 

Een protest van de ene overheid tegen beslissingen van de andere overheid wegens schaden van belangen. Bij 

ons heersen er andere regels over nachtvluchten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De Brusselse minister van 

leefmilieu heeft heel straffe regels gemaakt waardoor de vluchten niet meer over Brussel mochten vliegen. De 

Vlaamse overheid is het dan niet eens met de Brusselse beslissingen omdat hun beslissingen de belangen van 

Vlaanderen schaadt. 

Federale staten hebben een mechanismen om dit op te lossen. Het overleg vindt dan plaats in de tweede 

kamer of in een overlegcomité tussen de beide overheden (intergouvernementele relaties) waarbij ze streven 

naar een compromis. Soms kan zo’n intergouvernementeel overleg ook plaatsvinden in onofficiële organen, dit 

maakt ze echter minder belangrijk. Als er geen akkoord wordt bereikt, kan Vlaanderen nog altijd niet de regels 

van Brussel wijzigen. Het enige wat ze kunnen doen, is blijven onderhandelen. Bij een confederatie zou de 

deelpartij uit de samenwerking kunnen stappen. In België dumpen we deze problemen in de 

regeringsonderhandelingen. 

BEVOEGDHEIDSCONFLICTEN 

Er is sprake van een bevoegdheidsconflict wanneer een handeling van de overheid in een federale staat een 

inbreuk is op de geldende verdeling van bevoegdheden. Een overheid kan beslissingen nemen waarvan andere 

overheden menen dat ze die niet mag nemen, zij zullen hier dan op reageren. De interpretatie over wie wat 

mag doen is dus heel cruciaal. Die regeling wordt in federale staten toevertrouwd aan het Grondwettelijk Hof, 

het is daarom ook een heel machtige instelling. 

13.2.7. FINANCIERING EN HERVERDELING  

De spreiding van bevoegdheden bij federale staten impliceert ook dat er een spreiding moet zijn van de 

financiële middelen. Er zijn twee principes die gevolgd kunnen worden: 

 Eigen verantwoordelijkheid: belastingen heffen is uitgaven kunnen doen (fiscale autonomie). Dit hoort 

bij de logica van een democratie. Wie dus beslist om veel uit te geven moet hoge belastingen heffen. 

 Solidariteit tussen deelstaten 

 Herverdelend mechanisme van rijk naar arm 

 Indien niet: rijken rijker en armen armer (meer behoeften maar minder fiscale capaciteit) 

 Op federaal niveau mechanisme om ongelijkheid in behoeften en fiscale capaciteit te 

compenseren 

 Maar: grote bron van conflicten 

o ‘we worden gestraft voor onze goede prestaties’ 

o ‘armere deelstaten worden niet aangezet om economie te verbeteren’ 

11.5  LOKALE BESTUREN 

Deelstaten in federale staten of in gedecentraliseerde staten worden meestal het intermediaire bestuursniveau 

genoemd. Dat bevindt zich tussen het nationale en het lokale bestuur in. Lokale besturen zijn de kleinste 

territoriale eenheden die vaak ouder zijn dan de staat waartoe ze behoren. Hun autonomie is meestal zeer 

beperkt doordat de staat bepaalt voor welke taken zij bevoegd zijn en hoe de structuren eruit zien. Er is een 

verregaande gelijkschakeling van de lokale besturen (veel symmetrie).  



Wat lokale besturen precies doen, kan sterk variëren. Één constante is daarin te bespeuren; het gaat om taken 

die op kleine schaal georganiseerd of uitgevoerd kunnen worden. het lokale niveau is dan het loket waarlangs 

de burger de diensten van de hogere overheid kan vragen en ontvangen. 

Ze hebben een beperkte financiële slagkracht doordat ze afhankelijk zijn van wat ze krijgen van bovenaf. Lokale 

besturen zijn te klein om met het heffen van belastingen echt veel middelen op te halen, en kunnen ook niet 

zomaar zelf bepalen oe ze belastingen effen. De instellingen lijken heel erg op de instellingen die 

langzamerhand op het nationale vlak zijn gegroeid. Maar het zijn wel ondergeschikte besturen, omdat ze niet 

zelf bepalen hoe ze eruit zien. Ze staan onder administratief toezicht. 

Op lokaal niveau worden verkiezingen gehouden voor een raad en een bestuur. 

 Partijen spelen een rol, maar minder ideologie 

 Veel meer personen en persoonlijke relaties 

 ‘De Dorpstraat is de Wetstraat niet’ 

 Lokale partijen <-> grote steden 

 Nationale gevolgen van lokale verkiezingen 

 

HOOFDSTUK 13: EUROPESE UNIE 

13.0  DE EUROPESE UNIE, EEN SPECIAAL POLITIEK SYSTEEM 

De Europese Unie is noch een federatie. De Europese Unie is niet het resultaat van een bewust project om op 

een bepaald punt te komen. Het is een pragmatisch en gradueel gegroeid systeem van gezamenlijke 

besluitvorming, waarin steeds zeer veel onenigheid was over de mate waarin die besluitvorming echt wel met 

elkaar kan en moet plaatsvinden en over de aard van die samenwerking. 

13.1  DE GESCHIEDENIS VAN DE EUROPESE UNIE 

De Europese Unie is een systeem dat nog steeds in beweging is, het einde is nog niet in zicht. Het heeft een 

onduidelijke toekomst omdat het blijft veranderen.Het verhaal begint in 1945 na de oorlog van het IJzeren 

Gordijn. De VS wil de expansie van de Sovjetunie stoppen en biedt hierbij hulp aan Europa dankzij het 

Marshallplan, dat financiële middelen ter beschikking stelt. Militair is er de oprichting van de NAVO die Europa 

Amerikaanse garanties voor de defensie biedt. De samenwerking van Europa wordt dus gestimuleerd. 

De eerste gesprekken (1948) over een samenwerking mislukken echter, er komt alleen de Raad van Europa uit 

de bus. Een nogal losse associatie, die vooral de nadruk legt op het belang van mensenrechten. In 1952 gaat 

niet meer heel Europa maar een kleine kerngroep samenwerken voor enkele sectoren (kolen en staal). De 

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal is geboren (EGKS), het heeft een dubbele structuur: 

 Supranationaal: het wordt bestuurd door de Hoge Autoriteit (Jean Monnet). Er word een Hof van 

Justitie opgericht, dat uitspraken moet doen over geschillen. 

 Intergouvernementeel: Raad van Ministers (kleine landen): één minister per land 

 Er komen parlementaire vergadering  samengesteld uit nationale parlementsleden. 

Vanaf nu verloopt de geschiedenis langs twee wegen; de verdieping van de samenwerking en de uitbreiding 

ervan. De economische integratie wordt verder doorgezet dan alleen maar kolen en stalen. Hier ontstaat dan 

de Europese Economische Gemeenschap. De structuren blijven hetzelfde maar er is de creatie van een 

gemeenschappelijke markt die voor alle lidstaten een voordeel is, op voorwaarde dat alle belemmeringen om 

handel te drijven binnen die markt wegvallen. 



De geschiedenis vanaf dan breidt zich uit van 6 naar 28 landen: 

 1961: Britten sturen houding bij (zelfbehoud), willen meespelen 

 Ook Ierland, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk, Zwitserland en Zweden zijn kandidaat. De 

laatste drie landen stellen zich in de internationale politiek echter neutraal op. 

 VS verzetten zich tegen kandidatuur laatste drie (willen geen partij kiezen in Koude Oorlog) 

 1972: enter Denemarken, Ierland en GB, Noorwegen negatief referendum bij het volk 

 1981: Griekenland 

 1986: Spanje en Portugal 

 Om prille democratie te verankeren (Spanje 1978 en Portugal 1974) want hiervoor was er een 

dictoriaal regime 

 Economie van nieuwe landen wordt door subsidies ‘bijgebracht’ door de grote verschillen 

 1986: eenheidsakte: alle economische binnengrenzen afgeschaft 

 IJzeren gordijn valt en totaal nieuwe situatie (o.m. Duitse eenmaking) 

 1991: Verdrag van Maastricht 

 Groot optimisme 

 Verdere verdieping wordt gepland (verzet GB en Denemarken) 

 EURO wordt ingevoerd – opt in/out 

 Europese ‘Unie’ (meer dan ‘markt’) 

 1995: voorheen ‘neutrale’ landen treden toe: Zweden, Oostenrijk en Finland 

 Noren zeggen weer ‘nee’ in referendum 

 2004: vele nieuwe Oost-Europese landen (10) 

 2007: Bulgarije en Roemenië 

 2013: Kroatië 

Het verdrag van Nice was bedoeld om de instellingen te veranderen, maar de lidstaten slaagden er niet in een 

echt grondige hervorming door te voeren. In 2002 wordt een volgende poging ondernomen, toen werd een 

Europese Conventie samengeroepen die geen nieuw verdrag doorvoerde maar wel een Europese Grondwet 

opstelden. Niet alle lidstaten waren fan van dit idee dus er kwamen aanvullende onderhandelingen tussen de 

staatshoofden voor eenvoudigere procedures en sneller besluitvorming. Ze kwamen tot een besluit in het 

Verdrag van Lissabon (2009).  

13.2  INSTELLINGEN EN DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE  

13.2.1. EUROPESE RAAD 

De Europese raad werd voor het eerst vermeld als Europese instelling in het Verdrag van Lissabon. Het is de 

vergadering van de staatshoofden en regeringsleiders van alle lidstaten die vier keer per jaar samenkomt in 

Brussel. Het is hier dat de grote keuzes gemaakt worden en waar de opties voor de toekomst worden 

vastgelegd. In de Europese Raad kunnen verschillende problemen tegelijk worden aangepakt die dan 

resulteren in package deals. Er wordt bij unanimiteit beslist, tenzij hiervoor een uitzondering voorzien is in de 

verdragen. Het voorzitterschap wisselde vroeger tussen regeringsleiders van de lidstaten om de 6 maanden 

maar nu is er een vaste voorzitter (Van Rompuy -> Tusk). 

13.2.2. DE EUROPESE COMMISSIE 

De Europese Commissie is de opvolger van e Hoge Autoriteit van de EGKS. Het is de meest zichtbare van de 

supranationale instelleningen. Ze is samengesteld uit commissarissen (één per lidstaat) die door hun nationale 

regering voorgedragen worden voor een periode van vijf jaar. Van de leden wordt verwacht da ze samen het 

Europese belang nastreven. Het parlement stemt over de goedkeuring van de voorgedragen Commissie nadat 

het de domeinspecifieke kennis van de kandidaat-commissarissen heeft getest.  



De Europese Commissie neemt als enige initiatieven voor wetgeving na een uitgebreid overleg. Ze moet haar 

wetgevend initiatief ook altijd motiveren, er geldt immers het principe van subsidiariteit. Ze moeten duidelijk 

maken waarom zij meent dat de lidstaten niet allemaal afzonderlijk een regeling kunnen opstellen. Ze is ook 

betrokken bij de uitvoering en de opvolging van de wetgeving al zijn er relatief weinig administratieve middelen 

13.2.3. DE MINISTERRAAD 

Tegenwoordig zijn er tien verschillende raden. Twee daarvan zijn erg belangrijk, die van buitenlandse zaken en 

economische zaken. De vakministers vertegenwoordigen daar hun land en vooral hun eigen regering. Om 

beslissingen te nemen bestaan er in wezen twee procedures: unanimiteit of de gekwalificeerde meerderheid 

(wordt slechts uitzonderlijk toegepast).  

Voortaan is een gekwalificeerde meerderheid bereikt wanneer ten minste 55 % van de lidstaten voor een 

besluit stemt en wanneer deze lidstaten op zijn minst 65 % van de bevolking van de EU vertegenwoordigen. Elk 

land krijgt een aantal stemmen aan de hand van de grote van het land. Wanneer de Raad een besluit aanneemt 

dat niet gebaseerd is op een voorstel van de Commissie, moet voor een gekwalificeerde meerderheid ten 

minste 72 % van de lidstaten voor het besluit stemmen en moeten deze lidstaten samen op zijn minst 65 % van 

de bevolking vertegenwoordigen. 

13.2.4. HET EUROPESE PARLEMENT 

Het Europese Parlement vertegenwoordigt de burger van de Europese Unie. Het bestaat al van in het begin 

maar hun rol is wel hard verandert en uitgebreid. Het Parlement is steeds groter geworden en belangrijker: 

 Controle (aanstelling/afzetten) Commissie 

 Medebeslissing (codecisie) 

 Budget bepalen (slechts 55%) 

De Europese Commissie en de Ministerraar vergaderen normaal in Brussel. Het Europese Parlement heeft 

echter twee vergaderplaatsen. De plenaire sessies worden in Straatsburg gehouden en alle andere 

vergaderingen vinden plaats in Brussel.  

13.2.5. HET EUROPEES HOF VAN JUSTITIE 

Ze functioneert door gebruik te maken van het recht. Om dergelijk juridische constructie naar behoren te laten 

functioneren, is een stevige rechterlijk macht nodig. Het Hof controleert en veroordeelt lidstaten die de 

verdragen of richtlijnen niet of te langzaam uitvoeren. Het kan daarvoor lidstaten financiële boetes geven en is 

dus duidelijk een supranationale instelling. Het speel een cruciale rol in het dagelijkse functioneren van de EU 

en vooral ook in de aanvaarding van haar rechtssysteem. Ze maakt de wetgeving door antwoorden te geven op 

prejudiciële vragen. 

13.2.6. DE EUROPESE WETGEVING 

Het bestuur van de Europese Unie maakt gebruik van verschillende soorten regels: 

 Reglementen (verordening) 

 Algemene regel die van toepassing is op alle lidstaten/inwoners 

 Hiërarchisch boven nationale wetten 

 Richtlijnen 

 Bevat alleen de doelstellingen die lidstaten moeten bereiken 

 Vrijheid lidstaat: omzetten in nationale wetgeving 

 (zachtere technieken als minder consensus) 

 Open coördinatiemethode 

 Eerder uitwisseling van best practises 



13.3  EUROPESE UNIE EN DE POLITIEKE WETENSCHAP 

13.3.1. MULTI-LEVEL GOVERNANCE 

De politieke wetenschap heeft uiteraard vanaf het begin veel aandacht gehad voor de Europese Unie. De meest 

gebruikte definitie is de Europese Unie als een systeem van multi-level governance. De meerlagigheid: 

 Zie federale staten met functionele bevoegdheidsverdeling (vb. richtlijnen) 

 Sommige lidstaten ook meerlagig (autonome regio’s) 

 Niet steeds duidelijke hiërarchie – directe communicatie en vertegenwoordiging regio’s (vb. 

structuurfondsen) 

 Meerlagigheid verschilt naargelang bevoegdheid 

 Asymmetrische bevoegdheden 

 Besluitvorming is gemeenschappelijk, de verschillende partners hebben elkaar nodig 

Naast het meerlagige aspect wijst de term multi-level governance nog op een ander bijzonder aspect van de 

Europese Unie. Het begrip governance wil duidelijk maken dat het bestuur meer en anders is dan alleen maar 

bestuur door een government. Ook andere publieke overheden worden in de verschillende fasen van het 

beleid betrokken. Wat vooral opvalt is de zeer grote schaal waarop het gebeurt, vooral in en rond de Europese 

Commissie.  Die is voortdurend in overleg met een scala aan maatschappelijke actoren die suggesties doen, 

meedenken over de wijze waarop de regels uitgevoerd kunnen worden. 

13.3.2. DE EUROPESE UNIE ALS CONSENSUSDEMOCRATIE 

Arend Lijphart zie de Europese Unie als een politiek bestel dat met andere vergeleken kan worden. hij 

classificeert ze in de categorie van de consensusdemocratie. Het is een uniek systeem waarbij de macht 

verdeeld is mede omdat er ook helemaal geen machtscentrum is.  

Hoe toch besluiten nemen? 

 Geen confrontatie aangaan want dan zal een actor die al afwijzend staat tegenover een verandering 

nog steviger bij zijn standpunt blijven 

 Verwijzen naar gemeenschappelijke waarden en principes, problem solving strategie. 

 Bargaining (package deals) 

 Assymetrie (klein groepje gaat verder) 

Nadeel: 

 Gebrek aan transparantie 

 Gebrek aan link volkswil-beleid (verkiezingen geen effect 

13.3.3. DEMOCRATIE EN PARTICIPATIE 

Twee links bevolking-EU 

 Parlement sinds 1979 rechtstreeks verkozen = supranationaal Europa 

 Raad van regeringen lidstaten = intergouvernementeel Europa 

Probleem: afwezigheid van Europese politieke partijen die band bevolking-beleid belichamen 

 Partijfederaties zijn geen partijen 

 Keuze gaat tussen nationale partijen die zich later bundelen (hoewel speciale Europese partijen) 

 Geen echte electorale strijd in de hele EU (over zelfde thema’s enzovoort) 

 Geen personalisering 



13.3.4. EU VERKIEZINGEN 

 Second order elections = minder belangrijk en laten leiden door binnenlandse thema’s 

 Nationale interpretatie en betekenis 

 Meer expressieve en experimentele stem 

 Verlies voor zittende regering 

 Turnout daalt (minder dan de helft nu) 

 Europese impact is beperkt: 

 Geen Europese regering die wordt gemaakt/afgestraft 

 Indirecte link tussen uitslag (aggregatie) en beleid 

 Wel grote fracties: EVP en PES en ELDR 

 Binnen parlement vaak consensuslogica (regeringen hebben zelfde partijen) 

 EU heeft parlement maar is geen parlementaire democratie 

 Door gelijkenis ontstaat onbehagen: euroscepticisme 

 Discussie over toekomst Unie 

 Supranationalisten (e.g. Verhofstadt) 

o Hoe besluitvorming en bevolking rechtstreeks binden 

o Streven naar Europese identiteit: politieke partijen, Europese kieskringen, rechtstreeks 

verkiezingen voorzitter Commissie 

o = democratie Europees inbedden 

  Intergouvernementalisten 

o Zorgen dat nationale parlementen hun nationale regering beter controleren wat EU-

beleid betreft 

o Nationale referenda over EU 

o = EU democratie nationaal inbedden 

 

 


