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Inleiding

Ons land is ingedeeld in gemeenten, provincies, gewesten, gemeenschappen en een federale 
staat. Daarnaast is er de Europese Unie en zijn we lid van de Verenigde Naties.
Op heel wat domeinen domeinen heeft die Europese Unie alsmaar meer bevoegdheden gekregen.

In de volgende hoofdstukken bespreken we de organisatie en de werking van de verschil-
lende besturen die ons leven beïnvloeden. De volgorde van de hoofdstukken is geografisch 
bepaald. We beginnen bij de kleinste bestuurlijke eenheid die het dichtst bij de burger staat – 
de gemeente – en eindigen bij de Verenigde Naties.
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A De gemeente

De gemeente: het kleinste en oudste bestuursniveau

Een gemeente is het kleinste en bovendien oudste bestuursniveau van ons land. De oor-
sprong van de gemeenten gaat zeer ver in de geschiedenis terug. Het waren oorspronkelijk 
plaatsen waar mensen gingen samenwonen om hun belangen gemeenschappelijk te kunnen 
behartigen en verdedigen - af en toe zelfs met een oorlog tussen ‘gemeentenaren’ als gevolg. 
Aanvankelijk beschikten de gemeenten over een verregaande autonomie.

Elke stad is een gemeente, maar niet elke gemeente is een stad. Een stad is meestal een 
grotere gemeente met meer voorzieningen. Een stad vervult een centrumfunctie voor het 
omliggende gebied. Je kunt er terecht voor zaken die je meestal niet in kleinere gemeenten 
vindt, zoals ziekenhuizen, musea, scholen van verschillende onderwijsnetten, bedrijvenparken, 
bioscopen, ...

Maar ook kleinere gemeenten kunnen een stad zijn. De titel ‘stad’ wordt officieel toegekend 
aan gemeenten via een koninklijk besluit. Soms kan dat gebeuren om historische redenen 
(bijvoorbeeld voor gemeenten die in de middeleeuwen een belangrijke rol speelden). ‘Stad’ 
is dan een soort eretitel voor die gemeente. Mesen bijvoorbeeld is een kleine West-Vlaamse 
gemeente met minder dan 2.000 inwoners en draagt toch de titel van stad.

Bij het ontstaan van België (1830) werd het land georganiseerd als een eenheidsstaat met een 
centraal bestuur in Brussel, maar met een decentralisatie van bevoegdheden naar de provin-
cies en de gemeenten. België kende dus vanaf het begin een nationale, een provinciale en een 
gemeentelijke overheid. Die gemeentelijke overheid had een verregaande autonomie. In 1888 
kwam er een Belgische gemeentewet die die autonomie inperkte.

In het laatste kwart van de 20e eeuw werd ons land omgevormd tot een federale staat. 
Er kwamen twee nieuwe bestuursniveaus bij: de gemeenschappen en gewesten. Sinds de 
Lambermontakkoorden uit 2001 zijn de gewesten bevoegd voor het binnenlandse bestuur. 
Dat betekent dat Vlaanderen en Wallonië zelfstandig kunnen bepalen hoe hun gemeenten en 
provincies worden bestuurd. Het Vlaams Parlement heeft daartoe in 2005 een eigen Vlaams 
gemeentedecreet goedgekeurd.

Vóór 1977 waren er in België 2.359 gemeenten. Om budgettaire redenen en om een efficiënter 
streekbeleid te kunnen voeren, werd een grootscheepse fusieoperatie doorgevoerd. Daarbij 
werd het aantal gemeenten verminderd tot 539. Vlaanderen telde voortaan 308 gemeenten, 
Wallonië 262 en Brussel 19. De wet voorziet dat ook nu nog gemeenten kunnen fusioneren. Anno 
2020 zijn er in Vlaanderen 300 gemeenten.
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De bevoegdheden van de gemeente

De bevoegdheden van de gemeenten verschillen van die van de andere bestuursniveaus. 
Gemeenten kunnen geen wetten maar alleen reglementen of verordeningen uitvaardigen, die 
in de hiërarchie van de rechtsnormen lager staan dan wetten, decreten en ordonnanties.

Gemeenten hebben twee soorten bevoegdheden:
 ● de zorg voor het gemeentelijk belang. Dat gaat om beslissingen en taken waar de inwo-

ners van de gemeente wel bij varen en de gemeente goed doen ‘draaien’. Gemeenten 
kunnen op dat vlak zelf bepalen wat ze doen. Ze kunnen elk initiatief nemen dat hun 
niet uitdrukkelijk verboden is door wetten, besluiten of decreten. Zo kan een gemeente 
bijvoorbeeld geen oorlog verklaren maar wel een jeugdhuis oprichten of een sporthal 
bouwen;

 ● ‘medebewindstaken’ uitvoeren. Dat zijn taken die de gemeenten in opdracht van de 
andere beleidsniveaus moeten uitvoeren. Zo is elke gemeente bijvoorbeeld verplicht om 
een gemeentelijk plan van aanleg op te stellen en om verkiezingen te organiseren. De 
wetgever heeft bovendien een hele reeks taken van nationaal belang aan de gemeenten 
toegewezen. Bepaalde administratietaken bijvoorbeeld, zoals het bijhouden van een 
kiesregister en een bevolkingsregister, en het opstellen van geboorte-, huwelijks- en 
overlijdensakten.

Naast een administratief en een regelgevend gedeelte heeft de gemeente een uitgebreide 
dienstverlening. Ze biedt diensten aan die dicht bij de mensen staan en waar iedereen zich 
betrokken bij voelt: cultuur, vrije tijd, milieu, welzijn, werk, veiligheid, verkeer enzovoort. 

Voorbeelden
 ● Levensloop

Bij de dienst Bevolking of Burgerzaken kun je ondermeer terecht voor:
• aangifte van geboorte, adoptie, huwelijk, verhuis, overlijden,...
• afleveren van reispassen, rijbewijzen, identiteitskaarten. 

 ● Vrije tijd, toerisme, sport en cultuur
De gemeente is ook bevoegd voor heel wat aspecten van vrije tijd, toerisme, sport en 
cultuur, gericht zowel op de jeugd als op de volwassenen. Het gaat om bijvoorbeeld 
speelpleinwerking, speeltuinen, jeugdclubs, jeugdbewegingen, muziekschool, teken-
academie, bibliotheek, zwembad, cultureel centrum, taallessen, hobby- en sportclubs 
enzovoort. Daarnaast promoten de meeste gemeenten het toerisme in hun streek en 
zijn ze verantwoordelijk voor het afleveren van reispassen. 

 ● Bouwen 
Wie een huis wil verbouwen of bouwen of een stuk grond wil verkavelen, moet daarvoor 
eerst een vergunning krijgen van het gemeentebestuur. 

 ● Milieu
Milieubeheer is vandaag de dag een heel belangrijk onderdeel van de gemeentebe-
voegdheden. Voorbeelden daarvan zijn het gescheiden ophalen van het huisvuil, de 
glasbakken, recyclageparken, kringloopwinkels enzovoort. 

 ● Onderwijs
Het gemeentelijk onderwijs is, naast het provinciaal onderwijs, het vrij onderwijs en het 
gemeenschapsonderwijs, een van de onderwijsnetten in Vlaanderen.
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 ● Werken en ondernemen
De gemeente heeft ook de taak om de lokale economie te bevorderen en kan dat 
op diverse manieren doen: door de lokale horeca te ondersteunen, buurtwinkels te 
stimuleren, informatie en hulp te bieden aan opstartende bedrijven, het beheer van een 
industriezone enzovoort.

 ● Veiligheid en verkeer
De gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de 
straten en de (gemeente)wegen. Daarnaast zijn ze belast met de organisatie van de 
lokale politie. 

 ● Welzijn
Elke gemeente moet ook de zorg en het welzijn van zijn inwoners op zich nemen. Het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) speelt daarin een belang-
rijke rol. 

Het bestuur van de gemeente 

De gemeentelijke bevoegdheden worden uitgeoefend door:
 ● de gemeenteraad
 ● het college van burgemeester en schepenen (kortweg ‘schepencollege’ genoemd)

 ● de burgemeester

Elke 6 jaar zijn er lokale verkiezingen op de 2e zondag van 
de maand oktober.

De bevolking kiest dan de gemeenteraadsleden.
De gemeenteraadsleden kiezen de burgemeester en 
schepenen die worden voorgedragen door de partijen die 
samen gaan besturen.

De kandidaat-schepenen moeten verkozen gemeente-
raadsleden zijn en ze leggen de eed af voor de gemeenteraad.

De kandidaat-burgemeester moet niet noodzakelijk een 
gemeenteraadslid zijn en voor zijn benoeming is nog een bijko-

mende stap nodig: 
nadat de meerderheid in de gemeenteraad de kandidatuur van de 

burgemeester heeft goedgekeurd, moet de kandidatuur – via de pro-
vinciegouverneur – naar de Vlaamse Regering. Het is namelijk de Vlaamse 

Regering die de burgemeesters in Vlaanderen benoemt. 

Omdat de gemeenteraad rechtstreeks verkozen is, is hij op papier het belangrijkste beleids-
orgaan en het hoofd van de gemeente. In de praktijk heeft het college van burgemeester en 
schepenen echter veel meer gewicht.

DE GEMEENTERAAD: 
DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE BEVOLKING

De gemeenteraad is in feite een gemeentelijk parlement. Hij bestaat uit raadsleden die recht-
streeks door de kiezers van de gemeente worden verkozen voor een termijn van zes jaar. 
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De gemeenteraad kan niet voortijdig ontbonden worden. Het aantal gemeenteraadsleden is 
afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. 

In Vlaanderen telt ongeveer 1 op 3 gemeenten minder dan 10.000 inwoners. Ruim 2 op 3 
gemeenten tellen minder dan 20.000 inwoners. Amper 3 steden tellen meer dan 100.000 
inwoners. De kleinste Vlaamse gemeente is Herstappe, in Limburg. Herstappe telt maar 79 
inwoners (01/01/2020) en 7 gemeenteraadsleden. Antwerpen heeft als grootste stad van 
Vlaanderen (530.104 op 01/01/2020) het maximum aantal gemeenteraadsleden, namelijk 55.

Tabel 1: Het aantal gemeenteraadsleden volgens het inwonersaantal

Inwonersaantal van de gemeente  Aantal raadsleden

minder dan 1.000  7

van 1.000 tot 1.999  9

van 2.000 tot 2.999  11

van 3.000 tot 3.999  13

van 4.000 tot 4.999  15

van 5.000 tot 6.999  17

van 7.000 tot 8.999  19

van 9.000 tot 11.999  21

van 12.000 tot 14.999  23

van 15.000 tot 19.999  25

van 20.000 tot 24.999  27

van 25.000 tot 29.999  29

van 30.000 tot 34.999  31

van 35.000 tot 39.999  33

van 40.000 tot 49.999  35

van 50.000 tot 59.999  37

van 60.000 tot 69.999  39

van 70.000 tot 79.999  41

van 80.000 tot 89.999  43

van 90.000 tot 99.999  45

van 100.000 tot 149.999  47

van 150.000 tot 199.999  49

van 200.000 tot 249.999  51

van 250.000 tot 299.999  53

300.000 en meer  55

De gemeenteraad keurt de beleidsvoorstellen van het college van burgemeester en schepe-
nen goed. Op die manier worden de beslissingen uiteindelijk door de gemeenteraad genomen. 
Daarom kan men de gemeenteraad de wetgevende macht van een gemeente noemen.

De gemeenteraad kiest zelf een voorzitter uit zijn leden: de voorzitter kan dus de burgemeester, 
een schepen, of een gewoon raadslid zijn. De voorzitter roept de gemeenteraad bijeen, stelt 
de agenda van de vergaderingen op, zit de gemeenteraad voor en moet de orde handhaven. 

gemeenteraadszitting Gent
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De gemeenten hebben een grote autonomie over 
alles ‘wat van gemeentelijk belang is’. In principe 
kan elke gemeente dus helemaal zelf uitmaken 
welk beleid ze voert, en waar ze zich mee bezig 
houdt. Het maken van die keuze is precies een 
van de taken van de gemeenteraad. 

Toch is die keuze niet helemaal vrij: er zijn 
taken die wettelijk verplicht zijn en er zijn taken 

die de gemeente niet mag uitoefenen omdat ze 
aan hogere overheden toegewezen zijn (het pro-

vinciebestuur, de Vlaamse Regering en de federale 
regering). De wet wijst ook een aantal bevoegdhe-

den uitdrukkelijk toe aan andere bestuursorganen van 
de gemeente, meer bepaald aan de burgemeester, het 

schepencollege en het OCMW. Tot slot zijn er ook taken die de 
gemeenteraad zelf heeft overgedragen aan het schepencollege of 

gemeentelijke vzw’s. 

In een democratie is de belangrijkste taak van de gemeenteraadsleden het controleren van de 
uitvoerende macht (het college van burgemeester en schepenen). Dat doen ze onder meer 
door het stellen van kritische vragen op de gemeenteraad. Ze zien er ook op toe dat de geno-
men besluiten wel degelijk uitgevoerd worden. De gemeenteraad houdt ook toezicht op de 
gemeentebegroting.

Hoe en wanneer komt de gemeenteraad samen? 
De voorzitter roept de gemeenteraad minstens 10 keer per jaar samen. In de praktijk vergadert 
de gemeenteraad meestal ’s avonds, één keer per maand, behalve in de vakantieperiode. De 
gemeenten bepalen zelf het tijdstip en de duur van de vergaderingen en stellen daarover een 
huishoudelijk reglement op.

In een aantal gevallen is de voorzitter verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen, onder meer 
telkens als een derde van de raadsleden daarom vraagt en voor het behandelen van verplichte 
agendapunten (zoals de bespreking van de gemeenterekening).

De voorbereiding van de gemeenteraad
De agenda van de gemeenteraad wordt opgesteld door de voorzitter. De gemeenteraadsleden 
kunnen tot drie dagen voor de zitting nog eigen punten aan de agenda toevoegen. Inwoners 
van de gemeente hebben het recht een punt op de agenda te plaatsen en dit eventueel te 
komen toelichten. (Zie verder onder Inspraakmogelijkheden.) Een inwoner kan ook een of 
meer raadsleden ervan proberen te overtuigen een bepaald punt op de agenda te plaatsen.

De uitnodiging met de agenda voor de vergadering moet ten minste acht dagen voor de 
raadszitting aan de gemeenteraadsleden worden bezorgd. Zo hebben ze tijd om zich op de 
raadszitting voor te bereiden. Een raadslid heeft het recht om bepaalde dossiers en documen-
ten vooraf in te kijken. In de meeste gemeenten staat bij de agendapunten ook een korte uitleg. 

gemeenteraadszitting Gent



142 Module 4 
Overheden en instellingen

Hoe werkt de gemeenteraad?
Om geldig te kunnen vergaderen moet minstens de helft +1 van de raadsleden aanwezig zijn 
op de raadszitting. Dat heet het quorum. Als dat niet het geval is, kan de voorzitter een of meer 
buitengewone vergaderingen beleggen. Verschijnt een agendapunt voor de derde keer, dan 
kan er geldig over vergaderd en beslist worden, ongeacht het aantal aanwezige leden.

De gemeenteraad beslist bij meerderheid. Zijn er evenveel voor- als tegenstemmers (men 
noemt dit ‘staking van stemmen’), dan is een voorstel verworpen. Onthoudingen worden niet 
meegeteld. Stemmen gebeurt in de praktijk meestal door het opsteken van de hand. Telkens 
als het over personen gaat, is een geheime schriftelijke stemming verplicht. 

De vergaderingen zijn openbaar. Iedereen die belangstelling heeft, mag de besprekingen vol-
gen, maar mag niet in de debatten tussenbeide komen. De voorzitter is verantwoordelijk voor 
de ordehandhaving tijdens de vergadering. Een toehoorder die bijvoorbeeld de bespreking 
hindert, kan hij er door de politie uit laten zetten. 

Van elke raadsvergadering wordt verslag gemaakt. Dat moet de eerstvolgende vergadering 
door de gemeenteraadsleden goedgekeurd, en door de voorzitter en de algemeen directeur 
van de gemeente (het hoofd van de administratie) ondertekend worden. Pas dan is het officieel 
en wordt het in het notulenboek opgenomen. De verslagen van de gemeenteraad zijn te vinden 
op de website van de gemeente.

Gemeenteraadscommissies
Een gemeenteraad kan ook gemeenteraadscommissies oprichten. Elke commissie werkt 
dan vooral rond een bepaald thema. Zo zijn er in de meeste gemeenten gemeenteraads-
commissies Openbare Werken, Verkeer, Personeel, Financiën en Ruimtelijke Ordening. In 
grotere gemeenten is er voor elk beleidsdomein een eigen commissie. In die commissies zit-
ten gemeenteraadsleden die expert zijn in die thema’s. Tijdens die commissies krijgen de 
raadsleden meer uitleg van de betrokken schepenen en ambtenaren bij de agendapunten die 
op de gemeenteraadszittingen aan bod zullen komen. Ze kunnen ook externe specialisten 
uitnodigen om meer te weten te komen over bepaalde onderwerpen. De commissies berei-
den de gemeenteraadszittingen voor. Ze kunnen adviezen geven over het te voeren beleid.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
HET BESTUUR VAN DE GEMEENTE

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking maar bestuurt de gemeente niet dag-
dagelijks. Dat doet het een college van burgemeester en schepenen. Het college bestaat uit 
de burgemeester en twee tot negen schepenen. Het aantal schepenen hangt af van het aantal 
inwoners. In het schepencollege moet minstens één persoon van het andere geslacht zitten.

Het schepencollege bereidt de beslissingen voor, die door de gemeenteraad goedgekeurd 
moeten worden. Zodra die goedkeuring er is, moeten de schepenen die beslissingen ook 
uitvoeren. Daarom is het college van burgemeester en schepenen de ‘uitvoerende macht’ van 
een gemeente. 
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Tabel 2: Het aantal schepenen volgens het inwonersaantal

Inwonersaantal van de gemeente Maximumaantal schepenen

tot 4.999 2

van 5.000 tot 9.999 3

van 10.000 tot 19.999 4

van 20.000 tot 29.999 5

van 30.000 tot 49.999 6

van 50.000 tot 99.999 7

van 100.000 tot 199.999 8

vanaf 200.000 9

Het college van burgemeester en schepenen bestaat meestal uit politici van verschillende poli-
tieke partijen. Als een partij binnen de gemeenteraad een meerderheid heeft (dus meer dan de 
helft van het totale aantal zetels), kan die partij alle schepenen leveren. Maar meestal moeten 
twee partijen een coalitie vormen om samen een meerderheid te hebben. De schepenen wor-
den dan uit de gemeenteraadsleden van die coalitiepartijen gekozen. 

Taakverdeling
Het schepencollege is een ‘collegiaal’ orgaan, wat wil zeggen dat alle beslissingen collegiaal 
en bij meerderheid van stemmen genomen moeten worden. Wat een schepen beslist voor 
zijn beleidsgebieden (bijvoorbeeld jeugd, sport, informatie, financiën), moet dus altijd goedge-
keurd zijn door het hele schepencollege. 

Bevoegdheden
Als uitvoerende macht in de gemeente moet het schepencollege de beslissingen voorbe-
reiden die aan de gemeenteraad voorgelegd moeten worden, de beslissingen uitvoeren en 
bekendmaken, het dagelijkse beheer van de gemeente waarnemen, toezicht uitoefenen op 
het gemeentepersoneel, op de voortgang van de gemeentewerken, bouw-, verkavelings- en 
exploitatievergunningen afleveren, de registers van de burgerlijke stand bijhouden, het archief 
bewaren enzovoort. 

Hoe werkt het schepencollege?
Het college van burgemeester en schepen mag zelf bepalen hoe vaak het vergadert. Meestal 
is dat één keer per week. Het college mag wettelijk vrij kiezen of het voor die vergadering al 
dan niet een agenda opstelt, en hoe het de taken precies verdeelt. Wél is vastgelegd dat de 
burgemeester ook altijd voorzitter van het college is. 

Om geldig te kunnen stemmen, moet de meerderheid van de schepenen aanwezig zijn. Als dat 
niet het geval is, moet er een buitengewone vergadering belegd worden. 
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De algemeen directeur van de gemeente woont de vergaderingen bij en zorgt voor de notulen. 
Het verslag is pas geldig als het tijdens de eerstvolgende vergadering goedgekeurd wordt. 

DE BURGEMEESTER

De burgemeester wordt door de meerderheid van de 
gemeenteraad voorgedragen, maar benoemd door de 
deelstaatregering. Hij legt de eed af in handen van de 
minister van Binnenlandse Aangelegenheden. 

Als eerste ambtenaar heeft de burgemeester verschil-
lende taken van specifiek gemeentelijk belang: hij is 
automatisch voorzitter van het schepencollege en moet 
dus ook de leiding van de vergaderingen op zich nemen. 

Als vertegenwoordiger van de regeringen in de gemeente 
is de burgemeester onder meer belast met de uitvoering van 
wetten, decreten, en besluiten van alle hogere overheden (de 
provincie, het gewest, het land), behalve als de uitvoering ervan 
uitdrukkelijk aan het schepencollege of de gemeenteraad toege-
wezen werd.

De burgemeester is tevens hoofd van de bestuurlijke politie en kan binnen dat 
bevoegdheidsdomein besluiten nemen. Zo kan hij bijvoorbeeld de sluiting van een milieu-
vervuilend bedrijf bevelen als de nodige vergunningen ontbreken, of kan hij een meeting, een 
betoging of wat dan ook verbieden als de openbare orde erdoor verstoord zou worden. Hij 
beslist tevens over de duur van administratieve aanhoudingen bij verstoring van de openbare 
orde. Op het vlak van de gerechtelijke politie heeft de burgemeester geen bevoegdheid. Maar 
hij is wel verantwoordelijk voor het algemene veiligheidsbeleid in zijn gemeente. 

De burgemeester is ook meestal aanwezig op vele activiteiten in zijn of haar gemeente: bij 
een gouden bruiloft, de opening van een tentoonstelling of een beurs, bij sportevenementen 
enzovoort. Meeleven met het wel en wee van de bevolking en luisteren naar wat er leeft in de 
gemeente behoren immers ook tot de taken van een burgemeester.

DISTRICTEN

Door de fusies van 1977 werden sommige gemeenten te groot, waardoor men vreesde voor 
een te grote afstand tussen het bestuur en de burgers. Daarom bepaalt de wet dat gemeenten 
met meer dan 100.000 inwoners, districtsraden kunnen oprichten. De gemeente mag in dat 
geval een deel van haar bevoegdheden aan de districtsraden overdragen. Tot nog toe heeft 
enkel Antwerpen dat gedaan. 

De leden van de districtsraad worden rechtstreeks door de burgers verkozen. Daarom moeten 
Antwerpenaren bij de gemeenteraadsverkiezingen niet enkel voor een gemeenteraad, maar 
ook voor een van de districtsraden stemmen. 
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Vast werk?
In ons land is de functie van schepen en burgemeester alleen in grotere gemeenten een vol-
tijdse opdracht. In kleinere gemeenten hebben schepenen en burgemeesters naast dat lokale 
politieke mandaat nog een andere baan, deeltijds of voltijds. Overigens kan er nooit echt 
sprake zijn van ‘vast werk’ omdat er elke zes jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn. 
Wie in het onderwijs of in overheidsdienst werkt en verkozen wordt, kan aanspraak maken op 
‘politiek verlof’. Dat is een vorm van dienstvrijstelling voor verkozenen om hun politieke functie 
te kunnen uitoefenen. Op hoeveel politiek verlof men recht heeft, is afhankelijk van welke vorm 
de aard van de politieke functie en het aantal inwoners van de gemeente. 

Diensten van de gemeente

Om haar vele taken te kunnen verrichten, heeft een gemeente heel wat personeel nodig, zowel 
administratief als technisch personeel en lokale politie. Het aantal personeelsleden hangt 
natuurlijk af van het aantal inwoners. Bijvoorbeeld in een middelgrote gemeente als Dilbeek 
(ongeveer 40.000 inwoners) waren er in 2017 469 personeelsleden. 

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE GEMEENTE 

De Algemeen Directeur is de belangrijkste ambtenaar in een gemeente en het hoofd van het 
gemeentepersoneel. Hij wordt benoemd, geschorst of afgezet door de gemeenteraad. Hij 
woont alle vergaderingen van het schepencollege en de gemeenteraad bij en zorgt voor het 
verslag. De functie van Algemeen Directeur kan vergeleken worden met die van een beheerder 
van een bedrijf. De Algemeen Directeur is vast benoemd en is daarom meestal ook langer in 
functie dan de verkozenen, die na elke verkiezing weer kunnen verdwijnen. Zijn kennis over de 
gemeente en zijn invloed zijn dan ook groot.

DE FINANCIEEL BEHEERDER EN HET MANAGEMENTTEAM

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor de boekhouding en het financiële beleid van 
de gemeente. De gemeenten werken met meerjarenplannen voor zes jaar. Voor iedere dienst 
wordt een jaarlijkse begroting opgesteld. Op die manier kan de financieel beheerder nagaan of 
de gemaakte afspraken of beleidsopties wel passen in het vastgelegde budget. De financieel 
beheerder betaalt ook alle uitgaven van de gemeente. 

De Algemeen Directeur, de financieel beheerder en de diensthoofden van de gemeentedien-
sten vormen samen het managementteam. 
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INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

Voor sommige diensten zoals elektriciteitsdistributie, waterdistributie, huisvuilophaling, medi-
sche zorgen enzovoort, is het voor gemeenten efficiënter en financieel meer haalbaar om 
samen te werken. Daarom werden er intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opgericht. 
In de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn vaak ook privébedrijven betrokken. 
Omdat die samenwerkingsverbanden bestuurd worden door de burgemeesters, de schepe-
nen en de raadsleden van de deelnemende gemeenten, zijn de gemeenteraadsverkiezingen 
ook voor hen belangrijk. 

DE LOKALE POLITIE

De lokale politie houdt zich, in tegenstelling tot de federale politie, enkel bezig met de veilig-
heid van de bevolking binnen haar zone. Zo’n politiezone kan samenvallen met een gemeente, 
maar in kleinere gemeentes omvat ze meer dan één gemeente. In dat geval spreken we van 
een meergemeentezone. Voor de 300 gemeenten in Vlaanderen zijn er 107 politiezones. 

De burgemeester is automatisch hoofd van de lokale politie. Hij heeft het recht politiereglemen-
ten uit te vaardigen als dat nodig is. 

In meergemeentezones is er een politieraad, waarin gemeenteraadsleden van de betrokken 
gemeenten zetelen. In een ééngemeentezone worden de bevoegdheden van de politieraad 
aan de gemeenteraad toevertrouwd. Het gaat daarbij onder meer over de vacantverklaring 
van betrekkingen in de politiezone, de benoeming van nieuwe personeelsleden en de aan-
bestedingen voor de aankoop van bepaalde werkingsmiddelen. De politieraad keurt ook de 
politiebegroting en het zonale veiligheidsplan goed. De korpschef zelf kan rechtstreeks voor-
stellen of beslissingen in verband met de politiezone in de politieraad komen toelichten. 

Naast de politieraad is er ook een politiecollege. In meergemeentezones zetelen alle burge-
meesters van de betrokken gemeenten in het politiecollege.  

HET OCMW

Het OCMW voert mee het sociaal beleid van de gemeente uit. Het wordt bestuurd door een 
Vast Bureau dat overeenstemt met het college van burgemeester en schepenen, en door een 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn waarin de leden van de gemeenteraad zitten. De OCMW-
raad komt maandelijks samen net zoals de gemeenteraad. Een apart orgaan, het Bijzonder 
Comité voor de sociale dienst, beslist over dossiers van individuele hulpverlening en maat-
schappelijke integratie.1

1. In de zes Vlaamse randgemeenten rond Brussel en in Voeren worden de OCMW-raadsleden rechtstreeks verkozen.
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Het OCMW werkt nauw samen met andere diensten uit dezelfde sector, zoals buurthuizen, de 
dienst Welzijn, het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) enzovoort. 
Het OCMW heeft een specifieke opdracht. Het moet aan elke persoon die er behoefte aan 
heeft - en ongeacht zijn vermogenstoestand -  diensten of hulp (doen) verstrekken op sociaal of 
medisch gebied. De dienstverlening van het OCMW is zeer omvangrijk. Het is verantwoordelijk 
voor de toekenning van een leefloon of de uitkering van steun, huurtoelagen en voorschotten 
op kinderbijslag en onderhoudsgeld en het kan verblijfskosten in instellingen en rusthuizen ten 
laste nemen. Het kan zelf diensten organiseren voor het verlenen van materiële hulp (bijvoor-
beeld thuiszorg of bedeling van warme maaltijden). Het kan ook instellingen oprichten zoals 
kinderdagverblijven, ziekenhuizen, bejaardenhuizen en serviceflats. Het bemiddelt voor het 
verkrijgen van een huis of een baan, doet aan budgetbegeleiding, verleent rechtshulp en zorgt 
voor tewerkstelling. Het kan de voogdij uitoefenen over minderjarige kinderen en belast zijn 
met de begeleiding van jongeren. Het vangt asielzoekers op, het doet aan schuldbemiddeling 
enzovoort.

De financiën van de gemeente

DE INKOMSTEN VAN DE GEMEENTE 

Van de belastingen op ons inkomen die wij jaarlijks aan de federale overheid betalen, gaat een 
deeltje naar de gemeente. Dat is op de belastingsbrief te zien: op het einde van de berekenin-
gen komt er nog eens tussen 5 en 8,8 procent gemeentebelasting bij. 
Eigenaars van een onroerend goed (een stuk grond, een huis, een tuin) betalen ook onroe-
rende voorheffing. Daarvan gaat een deel naar het Vlaamse Gewest, een deel naar de provincie 
en het grootste deel naar de gemeente. Elke gemeente bepaalt zelf hoeveel gemeentebelas-
ting en onroerende voorheffing ze heft.
Voor bepaalde gemeentelijke voorzieningen en diensten moet de gebruiker een bijdrage beta-
len. Het gaat bijvoorbeeld om een bibliotheekkaart, bewonersparkeerkaart, zwemticket, een 
veerdienst, huisvuilzakken enzovoort. Die bijdragen worden retributies genoemd. 
De gemeenten krijgen ook subsidies van de Vlaamse en de federale overheid om bepaalde 
taken uit te voeren. Er gaan bijvoorbeeld Vlaamse subsidies naar de openbare bibliotheken en 
de culturele centra.
Tot slot heeft de overheid het Gemeentefonds opgericht, dat gemeenten met een armere bevol-
king extra ondersteunt. 

DE UITGAVEN VAN DE GEMEENTE

Personeelsuitgaven
Voor de meeste gemeenten is de betaling van de personeelsleden de grootste uitgavenpost. 
Ook de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden krijgen een vergoeding.

Werkingsuitgaven en investeringen
Werkingsuitgaven zijn alle uitgaven die nodig zijn om een gemeente draaiende te houden. Die 
gaan van de aankoop van kantoorbenodigdheden, over onderhoud van het sportcentrum en 
herstellingswerken aan de wegen, tot verbouwingen aan de gemeenteschool. 
De gemeente investeert ook in infrastructuur, al dan niet in samenwerking met privé-investeer-
ders. Daarvoor gaat de gemeente leningen aan.
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Overdrachten en subsidies
De gemeente geeft ook veel uit aan het OCMW en de politie. Die uitgaven worden ‘over-
drachten’ genoemd. Daarnaast geeft elke gemeente ook subsidies aan culturele, sociale en 
sportieve verenigingen. 

Terugbetaling van leningen
De meeste gemeenten hebben leningen uitstaan en moeten die uiteraard ook terugbetalen. 
Dat gaat meestal over leningen die nodig waren om infrastructuurwerken te financieren.

Burgerparticipatie in de gemeente

Door zijn stem uit te brengen bij de verkiezingen, geeft de burger zijn mening over het gevoerde 
beleid en beslist hij mee over het beleid van de komende zes jaren. Maar dat is niet de enige 
manier om invloed uit te oefenen. Ook tussen twee verkiezingen in kan een inwoner van de 
gemeente zijn mening te kennen geven.

OPENBAARHEID VAN BESTUUR

Elke overheid in Vlaanderen is verplicht om haar burgers zo goed mogelijk te informeren. 
Ook de gemeenten moeten duidelijke moeten duidelijke informatie geven over hun beleid en 
hun dienstverlening. Dat kan via een infoblad, een website, via brieven, tijdens informatie-
vergaderingen, aan de telefoon of aan het loket. Brieven van de overheid moeten steeds 
de naam en het telefoonnummer vermelden van de persoon die het dossier behandelt.

De overheid wordt geacht in alle openheid te besturen. In principe zijn alle bestuursdocumenten 
dus openbaar. Wie een document van de overheid wil inkijken, bijvoorbeeld het milieurapport 
van een bedrijf in de buurt of een dossier over de aanleg van een weg, moet dat wel schriftelijk 
aanvragen. In enkele uitzonderingsgevallen kan de overheid een dergelijk verzoek afwijzen. 
Dat kan bijvoorbeeld om redenen van bescherming van de privacy. De gemeente moet haar 
afwijzing dan wel duidelijk motiveren. 

Informatie over de procedure om een bestuursdocument in te kijken of een kopie te krijgen, is 
te vinden via vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur.

INSPRAAK EN PARTICIPATIE

De meest voor de hand liggende manier om deel te nemen aan de lokale politiek, is zich kan-
didaat te stellen voor de verkiezingen. Maar er zijn ook andere manieren om te participeren en 
er zijn een aantal inspraakmogelijkheden.
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Burgerparticipatie 

De Vlaamse gemeenten moeten hun inwoners zo veel mogelijk bij het beleid betrekken. Dat 
wordt in het decreet voor de lokale besturen uitdrukkelijk opgelegd. Elke gemeente moet initia-
tieven nemen om de participatie van burgers te bevorderen en heel wat steden en gemeenten 
doen dat ook actief.

Gereglementeerde vormen van burgerparticipatie zijn:

 ● Adviesraden
De gemeentelijke commissie voor de ruimtelijke ordening (GECORO) en de jeugdraad 
zijn verplichte adviesraden in elke gemeente. Maar gemeenten hebben veel vrijheid om 
diverse adviesraden op te richten en doen dat ook. Heel wat gemeenten hebben een 
sportraad, een milieuraad, een cultuurraad, een seniorenraad enzovoort. 
In principe kan iedereen lid worden van zo’n adviesraad. Meestal is een raad samen-
gesteld uit mensen die interesse hebben voor een bepaald domein van het beleid of 
voor een bepaalde doelgroep. Zo zal de jeugdraad vooral samengesteld zijn uit jonge 
mensen, en de cultuurraad uit mensen die een goed cultuurbeleid belangrijk vinden 
en zich daar willen in verdiepen. Vaak komen ook de betreffende ambtenaren of zelfs 
schepenen naar de vergaderingen. De adviesraden brengen een niet-bindend advies 
uit ten behoeve van de gemeenteraad. Dat wil zeggen dat het gemeentebestuur er niet 
noodzakelijk rekening mee hoeft te houden. Toch gebeurt dat vaak wel. 

 ● Voorstellen van burgers
Inwoners van de gemeente kunnen voorstellen en vragen over het beleid van de 
gemeente en de dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad brengen en 
toelichten. De voorwaarden om dit te doen zijn opgenomen in het reglement van de 
gemeenteraad en kunnen dus per gemeente verschillen. Het recht om voorstellen en 
vragen op de agenda te plaatsen, geldt ook voor de raad voor maatschappelijk welzijn 
van het OCMW. 

 ● Verzoekschriften
Iedereen, ook een niet-inwoner van de gemeente, heeft het recht om een verzoekschrift 
in te dienen bij de organen van de gemeente. Dit recht staat trouwens in onze Grondwet 
(art 28). De gemeenteraad bepaalt de procedure voor het indienen van een verzoek-
schrift. Een verzoekschrift kan gaan over onvolkomenheden of lacunes in het beleid, 
onrechtvaardige zaken en voorstellen tot bijsturing. De gemeente kan de indiener(s) van 
een verzoekschrift uitnodigen om het verzoek toe te lichten en zal de verzoeker(s) een 
antwoord bezorgen. 

 ● Volksraadplegingen
Bij een gemeentelijke volksraadpleging legt de gemeente een vraag over een gemeente-
lijke zaak voor aan de inwoners. Alle inwoners vanaf 16 jaar kunnen een ‘ja’ of ‘nee’ stem 
uitbrengen. Volksraadplegingen gaan vaak over infrastructuurwerken in een gemeente 
zoals de bouw van een parking of de heraanleg van een marktplein. Een voorbeeld is 
de volksraadpleging over de Lange Wapperbrug in Antwerpen. 
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Het initiatief voor een volksraadpleging kan uitgaan van de gemeente zelf of van de bur-
gers. Als het initiatief van de burgers komt, moet het de steun krijgen van een bepaald 
percentage van de bevolking:
• 20% in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners;
• 3.000 personen in gemeenten tussen 15.000 en 30.000 inwoners;
• 10% in gemeenten met meer dan 30.000 inwoners

Als er voldoende steun is van de bevolking, is de gemeenteraad verplicht om een volks-
raadpleging te organiseren.
Inwoners van de gemeente zijn niet verplicht om deel te nemen, maar een minimale 
opkomst (dezelfde percentages als hierboven) is wel vereist. Als er te weinig mensen 
deelnemen, worden de stemmen niet geteld.
Het gemeentebestuur is niet verplicht om de uitslag van de volksraadpleging te volgen, 
maar houdt meestal wel rekening met wat de meerderheid van de bevolking wil, omdat 
het anders een groot deel van zijn populariteit zou verliezen. 

 ● klachtenbehandeling
De gemeenteraad moet ook een systeem van klachtenbehandeling organiseren in de 
gemeente. Vaak gebeurt dat door een ombudsdienst die onafhankelijk werkt. 

Naast die verplichte vormen van informatie en inspraak, kunnen gemeenten vrij kiezen hoe ze 
de participatie van hun inwoners willen bevorderen. Het kan concreet gaan over het oprichten 
van wijkcomités, het organiseren van infoavonden, een vragenuurtje voor inwoners tijdens de 
gemeenteraad enzovoort. 

Een verdergaande vorm van burger-
participatie is het burgerbudget. 
In dat geval geven inwoners mee 
een bestemming aan publieke 
middelen, voor acties of projecten 
die ze zelf bepalen.

In het referendum over de Oosterweel-verbinding  
zeggen de Antwerpenaars ‘neen’ tegen het tracé om de Antwerpse ring  

te sluiten met de Lange Wapper brug.  
In totaal stemde 59,24 procent tegen het project.

(oktober 2009)

In totaal daagde 34,5 procent van de stem-
gerechtigde Antwerpenaars voor het referen-
dum op, goed voor 134.861 stembiljetten. 
Daarvan stemden 1.573 mensen blanco of 
ongeldig.  

De voorstanders van het tracé kregen 40,76 
procent van de geldige stemmen achter zich. 
Bij het ‘neen’-kamp ging het om 59,24 procent.

25 wijken
In Gent kunnen 25 wijken over een burger-
budget beschikken. Via dialoog in de wijk en 
door samen te werken kunnen de bewoners 
beslissen waaraan die middelen besteed zul-
len worden. Iedereen kan deelnemen aan de 
gesprekken, ook mensen die niet vaak aan 
dat soort dingen meedoen. Samen kunnen ze 
nadenken over wat hun wijk nodig heeft. 
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Organisatorisch gebeurt dit door burgers deel te laten nemen aan bijeenkomsten waar overleg 
plaatsvindt, waar iedereen zijn mening en noden kan laten horen en waar uiteindelijk beslist 
wordt over het te besteden budget. Het gaat dus niet om een advies, maar om een bindende 
beslissing. Antwerpen, Kortrijk en Gent zijn voorbeelden waar inwoners zo kunnen beslissen 
over een aanzienlijk budget. 

De jeugdraad
Elke Vlaamse gemeente is decretaal verplicht om een jeugdraad te hebben. Een jeugdraad 
kan advies verstrekken over alles wat jongeren aangaat en wat hij belangrijk vindt: gemeen-
telijke steun aan jeugdverenigingen, een voorstel om een ontmoetingsruimte voor jongeren 
in te richten, het sluitingsuur voor fuiven maar ook maatregelen om de verkeersveiligheid te 
bevorderen, het milieu te beschermen enzovoort. Daarnaast organiseren veel jeugdraden ook 
eigen initiatieven, zoals popfestivals en spelactiviteiten.

In een jeugdraad zitten meestal een aantal vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen en 
individuele geïnteresseerde jongeren uit het jeugdwerk. Een aantal jeugdraden legt ook de link 
met het onderwijs, door vertegenwoordigers van leerlingenraden in hun rangen op te nemen. 
Ze bereiken op die manier ook niet-georganiseerde jongeren.

Het gemeentebestuur moet advies vragen aan de jeugdraad over het jeugdbeleid. Als het 
gemeentebestuur het advies van de jeugdraad niet volgt, dan moet het een gemotiveerd ant-
woord geven aan de jeugdraad.

Doorgaans bestaat de jeugdraad uit een algemene vergadering, een dagelijks bestuur en werk-
groepen. De algemene vergadering legt de grote krachtlijnen van de werking vast, evalueert de 
werking van het dagelijks bestuur en bekrachtigt zijn beslissingen. Jongeren die erin geïnteres-
seerd zijn om in de jeugdraad van de eigen gemeente mee te werken, kunnen het contactadres 
opvragen op de gemeentelijke jeugddienst of – als die er niet is – op het gemeentehuis.

debattle be
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De provincieB

België telt tien provincies. Het Vlaamse Gewest is ingedeeld in de provincies West-Vlaanderen, 
Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Het Waalse Gewest is ingedeeld in 
de provincies Henegouwen, Waals-Brabant, Namen, Luxemburg en Luik. 
Voor Brussel geldt een aparte regeling. De 19 Brusselse gemeenten maken geen deel uit van 
een provincie. 

Het bestuursniveau van de provincies ligt tussen enerzijds de gemeenten en anderzijds de 
gemeenschappen en gewesten en de federale staat. 

Bevoegdheden van de provincie

Wat de provincie mag en kan doen, is vastgelegd in het Provinciedecreet (basisdecreet van 
9-12-2005). 

Het provinciebestuur staat ten dienste van de gemeentelijke, de regionale en de federale 
overheden. Het provinciebestuur moet bepaalde taken uitvoeren voor die overheden en kan 
daarvoor rekenen op een eigen administratie. De provincie heeft echter ook voldoende autono-
mie en bevoegdheden om een eigen beleid voor de inwoners te ontwikkelen.

Bij de taken van algemeen bestuur waarvoor de provincies beslissingen kunnen nemen in 
naam van de hogere overheden, gaat het onder meer over het uitreiken van milieuvergunnin-
gen, interventies bij beroep tegen bouw- en verkavelingsbeslissingen op gemeentelijk niveau, 
beslechting van gemeentelijke belastingsbezwaren, het toezicht op de gemeenten en de goed-
keuring van gemeentebegrotingen en -rekeningen, veiligheid en ordehandhaving. 

Maar het provinciebestuur levert vooral diensten. In de praktijk ontwikkelen provincies hun 
actieterrein vooral op gebieden die buiten de belangstelling van de hogere overheden blijven 
en die de financiële en bestuurlijke kracht van de gemeenten te boven gaan. 
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Soms zijn die actieterreinen heel herkenbaar voor het publiek. Dat is zeker het geval voor 
zaken als de provinciale domeinen, de fietsroutes, wandelpaden, restauraties van beschermde 
monumenten, projecten voor milieu- en natuurbeleid en -educatie, het onderhoud van onbe-
vaarbare waterlopen (2e categorie), het afleveren van milieuvergunningen aan bedrijven, het 
beheer van provinciale bossen, de promotie en marketing van het streektoerisme, enzovoort. 

Heel vaak echter werkt de provincie ‘op de achtergrond’: van heel wat diensten weet de burger 
dikwijls niet dat ze er zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het provinciebestuur orga-
nisaties in een regio samenbrengt om hun samenwerking te coördineren en de economie te 
stimuleren (bijvoorbeeld overleg tussen de kamers van koophandel, streekplatforms, inter-
gemeentelijke samenwerkingsverbanden enzovoort), of wanneer het gaat om toezicht op de 
gemeenten en de OCMW’s of de opleiding van gemeenteambtenaren. 

Het bestuur van de provincie

Het bestuur van de provincie bestaat uit:
 ● de provincieraad;
 ● de deputatie;
 ● de gouverneur.

DE PROVINCIERAAD

Iedere provincie heeft een provincieraad. De inwoners van de pro-
vincie verkiezen om de 6 jaar op de tweede zondag van 
oktober de leden van de provincieraad. De provincie-
raadsverkiezingen vallen altijd samen met de 
gemeenteraadsverkiezingen.

Het aantal provincieraadsleden hangt af van het 
aantal inwoners in de provincie. Voor de provincie 
Limburg zijn er ten hoogste 31 provincieraadsle-
den, voor de andere provincies ten hoogste 36. 

De provincieraad kiest onder zijn leden een voor-
zitter, één of meer ondervoorzitters en een ’bureau’ 
of kerngroep. De voorzitter belegt de vergaderingen 
en zit ze voor. De provincieraadsvergaderingen zijn 
openbaar. De voorzitter is ook verplicht om de provincie-
raad bijeen te roepen, als de deputatie of een derde van de 
provincieraadsleden dat vraagt.

De provincieraad is een ‘provinciaal parlement’, de ‘wetgevende 
macht’ van de provincie. Hij beslist over het beleid van de provincie, legt 
de provinciale regels vast en controleert de deputatie. Hij moet ook het budget van 
de provincie goedkeuren. Hij moet het bestuur van de provincie (de deputatie) controleren. 
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DE DEPUTATIE

De deputatie is het dagelijks bestuur van de provincie. Ze moet de beslissingen van de 
provincie raad uitvoeren. Daarom is ze de ‘uitvoerende macht’ op provinciaal niveau. Ze bestaat 
uit 4 leden. Een kleine groep dus, die alle beslissingen collegiaal moet nemen.
De vergaderingen van de deputatie vinden wekelijks plaats en zijn niet openbaar. Het verslag 
van de vergadering is dat wel.

DE PROVINCIEGOUVERNEUR

De provinciegouverneur is automatisch voorzitter van de deputatie maar heeft er geen stem-
recht. Hij wordt niet verkozen. Het is de Vlaamse Regering die de gouverneur van de Vlaamse 
provincies benoemt. 

De gouverneur heeft een drievoudige opdracht: hij is het hoofd van de provincie, maar is ook 
de vertegenwoordiger van de federale en de gewestelijke regeringen. Hij is de verbindingsper-
soon tussen de provincie en de hogere overheden. Bovendien is hij bij die hogere overheden 
de pleitbezorger voor zijn provincie.

1. Provinciale taken
Hij is voorzitter van de deputatie, maar is er niet stemgerechtigd (behalve in de gevallen waarin 
de deputatie een rechtsprekende taak uitoefent). Desondanks speelt hij wel een belangrijke 
rol in het provinciale beleid: door zijn informele macht heeft hij vaak veel invloed. De gouver-
neur mag ook de vergaderingen van de provincieraad bijwonen, maar heeft ook daar geen 
stemrecht.

2. Federale taken van de gouverneur
De gouverneur is mee verantwoordelijk voor de handhaving van rust en orde in de provincie, 
en voor de veiligheid van personen en eigendommen wanneer dit het grondgebied van ver-
schillende gemeenten overschrijdt. Hij coördineert bijvoorbeeld bij grote rampen de hulpacties 
van brandweer, politie en civiele bescherming. Of hij zorgt voor de veiligheid bij grote manifes-
taties in de provincie. Hij zit ook het provinciale veiligheidsoverleg voor. In geval van staking 
kan de provinciegouverneur maatregelen nemen om de meest noodzakelijke nutsvoorzienin-
gen toch te garanderen, of kan hij personen opeisen om te zorgen voor de continuïteit van 
gezondheidsvoorzieningen. 

Daarnaast vertegenwoordigt hij de provincie bij plechtigheden, bijvoorbeeld het begeleiden 
van de koninklijke familie bij een bezoek aan de provincie. 
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3. Vlaamse taken van de gouverneur
De gouverneur houdt toezicht op de lokale besturen: steden en gemeenten en de OCMW’s. 
De gouverneur kan tegen beslissingen van de gemeente ingaan. Hij kan bijvoorbeeld de uit-
voering van het meerjarenplan van een gemeente schorsen, in afwachting van een definitieve 
beslissing van de Vlaamse Regering.

De gouverneur behandelt klachten van burgers tegen lokale besturen, bijvoorbeeld over slecht 
gedrag van verkozenen in gemeenten en OCMW’s. Hij kan hen oproepen hun opdracht correct 
te vervullen en hen wijzen op de tuchtprocedures. 

De gouverneur kan voorstellen doen over het verkeer, de ruimtelijke ordening en allerlei ver-
nieuwingen. De Vlaamse Regering kan hem ook opdrachten geven voor de economische 
ontwikkeling van de provincie. In Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld coördineert de gouverneur het 
Project Gentse kanaalzone en het Parkbosproject.

Wie zijn de Vlaamse gouverneurs? 
Antwerpen: Cathy Berx
Limburg: Jos Lantmeeters
Oost-Vlaanderen: Carina Van Cauter
Vlaams-Brabant: Jan Spooren
West-Vlaanderen: Carl Decaluwé

Elke provincie heeft een website en geeft informatiebrochures uit. Daar vindt u allerlei cijfer-
gegevens over de provincie, nieuws over de plannen van de provincie en over activiteiten die 
in de provincie worden georganiseerd.
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De financiën van de provincie

Voor de door de hogere overheid opgelegde taken krijgen de provincies toelagen. Daarnaast 
zijn er inkomsten uit ontvangsten (bijvoorbeeld entreegeld van provinciale domeinen of 
musea), uit het Provinciefonds en uit provinciebelastingen. Soms gaat de provincie ook wel 
een lening aan. 

De inkomsten uit provinciebelastingen vertegenwoordigen het grootste deel van de totale 
inkomsten. Die belastingsinkomsten zijn samengesteld uit verschillende soorten belasting. Het 
kan daarbij gaan om onroerende voorheffing, of provinciebelastingen op vergunningsplichtige 
bedrijven, bankagentschappen, geldautomaten, aanplakborden of jachtvergunningen. 

Leningen worden aangegaan om grote projecten van blijvend belang te realiseren. Dikwijls 
passen dergelijke grotere uitgaven niet in de gewone jaarlijkse begroting. Zij worden dan 
opgenomen in een bijzondere begroting. 

Het grootste deel van de uitgaven gaat naar het personeel van het provinciebestuur. Andere 
uitgavenposten zijn de werkingsmiddelen, subsidies en de afbetaling van leningen. 



157

C Van unitaire naar federale staat

Tot 1970 was België een unitaire staat, een eenheidsstaat. De macht lag uitsluitend bij één 
parlement en één regering met zetel in Brussel. Vanaf 1970 begon een proces van federalisering 
waarbij delen van die centrale macht werden overgeheveld naar regionale beslissingscentra, 
gemeenschappen en gewesten genoemd, met eigen parlementen en regeringen.

De evolutie van een centrale naar een federale staat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. 
Voor de oorsprong ervan keren we terug naar de negentiende eeuw, naar het ontstaan van 
België in 1830-1831.

“In Vlaanderen Vlaams” (tot 1970)

DE DOMINANTIE VAN HET FRANS IN BELGIË

De jonge Belgische staat voerde vrijheid hoog in het vaandel. Ook het gebruik van de talen was 
volgens artikel 23 van de Grondwet vrij. Als vanzelfsprekend kozen de nieuwe bewindslieden 
na de Belgische Revolutie voor het Frans, een gevestigde cultuurtaal in Europa die vereen-
zelvigd werd met prestige, intellectualisme, vooruitgang en macht. 

De taalvrijheid resulteerde in de erkenning van het Frans als enige officiële taal en een centrale 
administratie waar alles in het Frans verliep. Het Frans was de voertaal in het parlement, bij de 
rechtbanken, in het leger, de diplomatie enz. Ook het onderwijs en het zakenleven verliepen 
grotendeels in het Frans. Wie als ambtenaar de kost wilde verdienen, hogerop wilde geraken 
in de samenleving, werd dus verplicht het Frans te beheersen.

In de Vlaamse provincies bleef een groot deel van het lokale bestuur Nederlandstalig. De invloed 
van het centrale gezag op de Vlaamse plattelandssamenleving was beperkt. De boerenbevol-
king had genoeg aan het plaatselijk Vlaams dialect voor zijn communicatie. Dat gold niet voor 
de Vlaamse steden waar de lokale politici en ambtenaren wel het Frans als voertaal gebruikten. 

In Wallonië was dat niet anders, maar de samenleving werd er diepgaand gewijzigd door de 
industrialisering. De Waalse dialecten sloten ook nauwer aan bij de Franse cultuurtaal, waar-
door Walen gemakkelijker konden doorstoten tot het onderwijs en de administratie.

Als hoofdstad van het nieuwe België kenden Brussel en zijn ommeland in de negentiende 
eeuw een bevolkingsexplosie. De snelle groei was een gevolg van twee grote migratiebewe-
gingen. De eerste betrof een grote groep Franstaligen, nieuwkomers uit Wallonië maar ook 
politieke vluchtelingen uit Frankrijk, die aangetrokken werden door de vele carrièremogelijk-
heden in de uitdijende centrale administratie, het zakenleven, de pers. Een tweede migratiegolf 
kwam van het Vlaamse platteland en zorgde voor de inwijking van vooral laaggeschoolden op 
zoek naar betere leefomstandigheden. De verstedelijking van het gebied ging hand in hand 
met de verfransing. In enkele generaties tijd schakelden Vlaamse families in de hoofdstad en 
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later in de Brusselse voorsteden via de tweetaligheid over op het Frans. Vooral de teloorgang 
van het onderwijs in de moedertaal speelde daarbij een belangrijke rol. 

REACTIE OP DE VERFRANSING: TAALWETTEN

Onder die omstandigheden leek het Nederlands in België ten dode opgeschreven. Een kleine 
groep van Nederlandstalige intellectuelen, vooral letterkundigen, ijverden voor de erkenning 
van het Nederlands als officiële taal naast het Frans. Zo ontstond de Vlaamse beweging.

Aanvankelijk slaagden deze “Vlaamsgezinden” er niet in hun eis door te drukken via het parle-
ment. België was door het cijnskiesstelsel een zeer elitaire democratie. Alleen heel rijke, bijna 
uitsluitend Franstalige burgers mochten hun stem uitbrengen. Bovendien ageerde de Vlaamse 
beweging grotendeels binnen de politieke partijen wat haar slagkracht beperkte. Ten slotte 
vond ze door haar burgerlijk karakter onvoldoende aansluiting bij de weinig geschoolde bevol-
king van overwegend boeren, dagloners en ambachtslui.

Toch kwam vanaf de jaren 1870 een reeks taalwetten tot stand die de positie van het Nederlands 
als evenwaardige staatstaal afdwongen zonder het Frans in Vlaanderen te verdringen. In 
Brussel ging de verfransing verder door de goedkeuring van aparte taalregelingen, die de 
Nederlandstaligen nauwelijks bescherming boden. Wallonië bleef eentalig Frans. De taalwet-
ten tastten de suprematie van het Frans nauwelijks aan. De feitelijke achterstelling van het 
Nederlands in zowat alle domeinen van de samenleving bleef voortduren.

VLAAMSE VERRUIMING EN WAALSE TEGENREACTIE

De politieke context veranderde grondig door de afschaffing van het cijnskiesrecht en de 
invoering van het algemeen meervoudig stemrecht in 1893, waarbij alle mannen van 25 jaar 
minstens één stem kregen. In Vlaanderen konden nu honderdduizenden ‘Fransonkundigen’ 
voor het eerst hun stem uitbrengen. Het gaf de Vlaamse beweging uitzicht op een massabasis 
waarover ze voorheen niet beschikte.

Parallel met deze democratisering groeide het inzicht dat taalongelijkheid ook sociale en eco-
nomische achterstelling betekende. Steeds meer Vlaamse organisaties koppelden taalklachten 
aan sociaaleconomische eisen. Zo kwam de eerste massale mobilisatie van Vlaamsgezinden 
er over de eis tot vernederlandsing van de Gentse rijksuniversiteit. Hoger onderwijs in het 
Nederlands werd gezien als een hefboom voor de vorming van een elite die Vlaanderen ook 
economisch hogerop kon tillen.

De eerste successen van de Vlaamse beweging bedreigden in de eerste plaats de geprivile-
gieerde status van de Franstaligen in Vlaanderen die nog altijd veel van de overheidsjobs in 
handen hadden. Het vooruitzicht dat de Walen hun job in Vlaanderen zouden verliezen, met 
daarbovenop de mogelijkheid dat ook de honderdduizenden Vlaamse arbeidsmigranten in 
Wallonië taalrechten zouden verwerven, zorgde voor het ontstaan van de Waalse beweging. 
Van een veralgemeende tweetaligheid in heel België kon geen sprake zijn en indien nodig 
moest een bestuurlijke scheiding dat beletten.
Het Franstalige establishment begon zelfs te vrezen voor een miniorisering als gevolg van de 
demografische verhoudingen die vanaf het einde van de negentiende eeuw in het voordeel 
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van de Vlamingen uitvielen. Die angst entte zich op de tegenstelling tussen het grotendeels 
agrarisch gebleven Vlaanderen met een groot katholiek electoraat en het geïndustrialiseerde 
Wallonië met een groot liberaal en socialistisch kiespubliek.

BEGRENZING VAN DE TAALGEBIEDEN 

Na de Eerste Wereldoorlog klonk de eis op de vernederlandsing van Vlaanderen luider dan 
tevoren. De Vlaamsgezinden konden hun positie versterken in de katholieke partij, en ook 
bij de socialisten. Bovendien groeide de aanhang van een nieuwe Vlaams-nationalistische 
partij. Maar Koning en regering kwamen moeilijk los van de vooroorlogse logica met een twee-
talig Vlaanderen. Ze talmden om de Vlamingen hun eigen ruimte binnen de Belgische staat te 
geven en aanvaardden de volledige vernederlandsing van Vlaanderen enkel om erger – het 
uiteenvallen van België – te voorkomen.

In de jaren 1930 realiseerde de Vlaamse beweging de volledige vernederlandsing van 
Vlaanderen en de wettelijke én feitelijke rechtsgelijkheid van het Nederlands. In 1930 opende 
in Gent een volwaardige Nederlandstalige universiteit. Het parlement stemde de ene taalwet 
na de andere: bestuur (1932), lager en middelbaar onderwijs (1932), gerecht (1935) en leger 
(1938) in Vlaanderen werden vernederlandst. 

Ook na de afbakening van de drie taalgebieden – het Nederlandstalige Vlaanderen, het 
Franstalige Wallonië en de tweetalige Brusselse agglomeratie – bleven er problemen opdui-
ken. In gemeenten aan de taalgrens en ook elders in Vlaanderen konden taalminderheden 
genieten van faciliteiten, zoals overheidsdocumenten in de eigen taal. In Brussel werd dan 
weer een loopje genomen met de tweetaligheid. En vooral gold dat het taalstatuut van een 
gemeente niet vastlag en kon gewijzigd worden door de talentelling.

TALENTELLINGEN

Om de tien jaar peilden tellingen naar het taalgebruik van de inwoners als onderdeel van de 
volkstellingen. In alle Belgische gemeenten gingen tellingsambtenaren de bevolking van deur 
tot deur bevragen. Zo vergaarde de overheid een enorme hoeveelheid data over de toestand 
van het land en zijn bevolking. Sinds 1921 kon het taalstatuut van een gemeente als gevolg van 
de talentelling aangepast worden.

Door de oorlogsomstandigheden vond de eerstvolgende talentelling na de taalwetten van de 
jaren 1930 pas in 1947 plaats. De bestraffing van de Vlaams-nationalistische collaboratie was 
nog volop aan de gang en drukte zwaar op de omstandigheden waarin de talentelling plaats-
vond. Er kwamen veel klachten binnen over valse verklaringen, intimidaties en vooraf ingevulde 
formulieren. De resultaten waren zo controversieel dat ze pas in 1954 gepubliceerd werden. 

Evere, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem kregen een tweetalig statuut en werden bij de 
Brusselse agglomeratie gevoegd omdat meer dan 50% van de inwoners aangaf het Frans 
dagelijks te gebruiken. De Franstalige minderheid van Drogenbos, Kraainem, Linkebeek en 
Wemmel bedroeg meer dan 30% en kreeg daarom faciliteiten zoals overheidscommunicatie 
in de eigen taal.
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NAAR EEN DUURZAME TAALVREDE?

De vaststelling dat de verfransing zich fors had doorgezet, bracht veel consternatie teweeg 
langs Vlaamse kant. De Vlaamse beweging mobiliseerde tegen de talentelling en kreeg daarbij 
de steun van zo’n 500 Vlaamse gemeentebesturen. De telling werd afgeschaft in juli 1961 en 
een jaar later werd de taalgrens definitief vastgelegd. Met twee Marsen op Brussel, in oktober 
1961 en oktober 1962, had de Vlaamse beweging haar eisen kracht bijgezet.

Bij de vastlegging van de taalgrens in 1962 werden ook de bestuurlijke grenzen aangepast 
waardoor ongeveer vijftig gemeenten administratief tot een andere provincie gingen behoren. 
Dat proces verliep niet altijd even vlot. Zo zorgde de overheveling van de Voerstreek van Luik 
naar Limburg en die van Komen en Moeskroen van West-Vlaanderen naar Henegouwen tiental-
len jaren lang voor heel veel ongenoegen en politieke onrust. Heel “zuiver” was die taalgrens 
trouwens ook niet. In tientallen gemeenten aan beide zijden bleven de zogenaamde “facilitei-
ten”, rechten voor taalminderheden, bestaan.

Over de afbakening van de grens van de tweetalige Brusselse agglomeratie bereikte de rege-
ring een compromis in 1963: Brussel bleef beperkt tot negentien gemeenten, maar in zes 
Vlaamse randgemeenten werden faciliteiten ingevoerd. Een deel van de Vlaamse beweging 
beschouwde dat als een grote nederlaag. Maar ook bij de Franstaligen was er wrevel omdat 
Brussel in een “carcan” werd gedwongen en de tweetaligheid van de Brusselse gemeenten 
werd versterkt. In Brussel ontstond een nieuwe taalpartij: le Front des Francophones, het FDF.

Zes staatshervormingen op een rij (vanaf 1970)

Aan de basis van de hervorming van België tot federale staat lag een autonomiestreven dat 
het licht zag aan het begin van de twintigste eeuw en zowel in de Vlaamse als in de Waalse 
beweging aanwezig was.

STREVEN NAAR AUTONOMIE

Aanvankelijk streefde de Vlaamse beweging niet naar autonomie binnen, laat staan buiten de 
Belgische staat. Integendeel, de eerste flaminganten beschouwden erkenning van de Vlaamse 
taal als een versterking van België. De eis op “bestuurlijke scheiding” werd voor het eerst op 
de agenda gezet door de Waalse beweging enkele jaren voor het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog. De Waalse verklaringen over een “separation administrative” en “une Wallonie 
indépendante” vonden weinig gehoor, behalve bij een groepje radicale Vlaamsgezinden die 
ontgoocheld waren over de trage voortgang van de taalwetgeving en in de scheidings gedachte 
een oplossing zagen. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog schoot een anti-Belgisch sentiment wortel in de Vlaamse 
beweging. Enkele duizenden radicale flaminganten waren bereid om met steun van de Duitse 
bezetter actief Vlaamsgezinde eisen na te streven. Sommigen ijverden een onafhankelijk 
Vlaanderen onder Duitse voogdij na. De verzwakking of vernietiging van België was trouwens 
een van de strategische doelen van Berlijn. 
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Ook aan het Belgische front deed zich een radicalisering voor van een kleine groep 
Vlaamsgezinden die vanaf 1917 zelfbestuur voor Vlaanderen in hun programma opnamen. 
De overgrote meerderheid van de Vlaamsgezinden bleef echter loyaal aan België en wenste 
haar acties enkel te richten op de verbetering van de taalwetgeving binnen de bestaande 
staatsstructuur.

De verdeeldheid in de Vlaamse beweging verdween niet na de oorlog. Er ontstond een nieuwe, 
Vlaams-nationalistische partij die van de eis tot zelfbestuur haar bestaansreden maakte. Tijdens 
de jaren dertig breidde het Vlaams-nationalisme zijn electoraat gestaag uit. De anti-Belgische 
strekking kreeg de bovenhand en koppelde de vernietiging van België aan het fascisme. 
Dat zou leiden tot verregaande samenwerking met het Duitse naziregime tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.

Het succes van het Vlaams-nationalisme in de tussenoorlogse periode beïnvloedde een deel 
van de Vlaamsgezinde katholieken. Ook zij zagen geen heil meer in de politiek van de taal-
wetten en ijverden voor de realisatie van Vlaams zelfbestuur binnen een gefederaliseerde 
Belgische staat.

Als gevolg van de collaboratie van een belangrijk deel van het Vlaams-nationalisme stond 
het streven naar autonomie in de onmiddellijke naoorlogse jaren op een laag pitje. De 
Koningskwestie bracht daarin een kentering en zowel aan Vlaamse als aan Waalse zijde 
stak het federalisme terug de kop op. Het werd een centraal programmapunt van de nieuwe 
Volksunie, maar het idee bleef lange tijd taboe in de traditionele politieke partijen. In de 
Christelijke Volkspartij (CVP), de grootste partij van het land, was niet federalisme maar cultu-
rele autonomie het streefdoel. 

Sociaaleconomische veranderingen in Vlaanderen en Wallonië lieten zich eveneens voe-
len. Met de oude Waalse mijnindustrie ging het snel bergaf en dat bracht veel sociale onrust 
teweeg. Vlaanderen daarentegen begon nieuw kapitaal aan te trekken door de lage lonen, een 
vernieuwde infrastructuur en een rustig sociaal klimaat. De verhoudingen kantelden. 

Om de Waalse economie te redden, schoven Waalse socialistische vakbondsleiders natio-
naliseringen en een door de staatgeleide economie naar voren. Toen deze “linkse” recepten 
geen gehoor vonden, pleitten ze voor de federalisering van België. Wallonië moest zijn eigen 
economische hefbomen in handen krijgen. Bovendien groeide in Wallonië de vrees voor poli-
tieke minorisering als gevolg van de demografische achteruitgang en de aanpassing van de 
parlementszetels.

‘DE UNITAIRE STAAT IS ACHTERHAALD’

Met de vastlegging van de taalgrens waren de Vlaams-Waalse problemen dus niet opgelost. De 
regering wilde daarom werk maken van een echte verbouwing van de Belgische staat en kon-
digde in 1965 een grondwetsherziening aan. In diverse milieus werd de unitaire logica steeds 
meer in vraag gesteld. Een paar politieke schokken bracht alles in een stroomversnelling.

In 1965 werden een reeks verlieslatende Waalse mijnen gesloten. De regering vond dat er 
dan in Limburg ook mijnen dicht moesten. De moderne mijn van Zwartberg werd gesloten. De 
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mijnwerkers verzetten zich. Er vielen doden. Maar de mijn werd gesloten. Vlaanderen was nog 
lang geen baas in eigen streek.

De belangrijkste motor van de groeiende communautaire tegenstellingen was de kwestie 
Leuven. Kon de tweetalige universiteit van Leuven behouden blijven na de vastlegging van 
de taalgrens? De Vlaamse beweging eiste de overheveling van de Franstalige afdeling naar 
Wallonië. In 1966 beslisten de Belgische bisschoppen dat de tweetalige universiteit van Leuven 
een en ondeelbaar was en lokten daarmee een brede protestbeweging uit. In 1968 viel de 
regering over de kwestie en werd de splitsing onafwendbaar. De strijd om “Leuven Vlaams” liet 
diepe sporen na en was de aanleiding tot de splitsing van de unitaire CVP/PSC. 

Na de verkiezingen van 1968 kwam Gaston Eyskens kwam aan het hoofd van een regering die 
de grondwetsherziening in gang zette. Op 18 februari 1970 kondigde hij aan:

“De unitaire Staat, met zijn structuur en zijn werkwijze zoals die thans door de wetten nog 
geregeld zijn, is door de gebeurtenissen achterhaald. De gemeenschappen en de gewesten 
moeten hun plaats innemen in vernieuwde staatsstructuren die beter aangepast moeten zijn 
aan de eigen toestanden van het land.”

Van 1970 tot 2014 – stap voor stap

Vanaf 1970 volgden de staatshervormingen elkaar op. Ze leidden tot de omvorming van het 
unitaire staatsbestel tot een complex federaal systeem van drie gemeenschappen (Vlaamse, 
Franse en Duitstalige) en drie gewesten (Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk). Het 
verschil tussen beide zit in de aard van de bevoegdheden. De gemeenschappen zijn verant-
woordelijk voor persoonsgebonden materies zoals onderwijs en cultuur. De gewesten nemen 
beslissingen over plaatsgebonden aangelegenheden zoals economie, ruimtelijke ordening, 
leefmilieu. 

Vandaag bestaat de federale staat België uit verschillende deelgebieden met zes parlemen-
ten en zes regeringen die beschikken over eigen bevoegdheden, een eigen budget en een 
eigen administratie. Ze kunnen onder meer eigen belastingen heffen en zelfs verdragen met 
andere landen sluiten. In vergelijking met andere federale staten valt op dat de regio’s in België 
beschikken over een grote zelfstandigheid en over een ruim pakket aan bevoegdheden waar-
voor zij optreden als enige wetgever. 

De nieuwe staatsindeling kwam tot stand in verschillende etappes en was het gevolg van moei-
zame onderhandelingen. Aanvankelijk was er veel verzet tegen de federale logica, die pas 
in 1980 werd aanvaard. Communautaire oplossingen werden gekoppeld aan compromissen 
op vele andere domeinen. Het zorgde voor heel wat “staaltjes van communautaire spitstech-
nologie”. Het ging zelden om duurzame regelingen en de kostprijs was de creatie van een 
ondoorzichtig staatsbestel.
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Een samenvattend overzicht van de verschillende etappes in de Belgische staatshervorming:

1970

 ● Nederlandstaligen, Franstaligen en Duitstaligen2 krijgen cultureel zelfbestuur. Dit gebeurt 
door de installatie van aparte cultuurraden die bestaan uit de nationale volksvertegen-
woordigers en senatoren van elke taalgroep (dubbelmandaat). 

 ● De cultuurraden vaardigen decreten uit die kracht van wet hebben over taalgebruik en 
cultuur. De uitvoerende macht ligt nog altijd bij de nationale regering.

 ● België bestaat voortaan ook uit drie gewesten: een Waals, een Vlaams en een Brussels. 
Het zijn platformen van waarop later de economische autonomie moet opgebouwd wor-
den. De grenzen en de bevoegdheden van de gewesten zijn voorlopig nog niet ingevuld. 

 ● Er komen grendels op de meerderheid. Wetten met communautaire inhoud kunnen 
alleen door een zogenaamde bijzondere meerderheid worden goedgekeurd (een 
meerderheid in elke taalgroep en tweederdemeerderheid in de voltallige Kamer). Een 
taalgroep kan beroep doen op de alarmbel als haar belangen worden geschaad en de 
ministerraad wordt voortaan paritair samengesteld uit Nederlandstaligen en Franstaligen.

1980

 ● De drie cultuurgemeenschappen worden nu gemeenschappen zonder meer. Ze krijgen 
naast een raad ook een eigen regering. Hun bevoegdheden worden uitgebreid tot de 
persoonsgebonden materies, niet alleen cultuur maar ook gezondheidszorg en sociale 
bijstand. De Vlaamse en de Franstalige gemeenschappen overlappen elkaar in Brussel.

 ● Het Vlaamse en het Waalse Gewest krijgen gestalte met eigen raden, een eigen regering 
en een reeks plaatsgebonden bevoegdheden zoals leefmilieu, ruimtelijke ordening en 
tewerkstelling. Onenigheid zorgt voor uitstel van een regeling voor Brussel.

 ● De Vlamingen laten het bestuur van gemeenschap en gewest samenvallen. Zo is er maar 
één Vlaams parlement (Vlaamse Raad genoemd) en één Vlaamse regering (Vlaamse 
Executieve genoemd).

 ● Het federalisme is nog onvoldragen. De leden van de deelparlementen worden niet 
rechtstreeks verkozen. En het geld is nog altijd in handen van de centrale overheid. 
Anderzijds is er geen hiërarchie tussen wetten van het nationale parlement en decreten 
van gewesten en gemeenschappen.

2. Duitstaligen in België: Na de Eerste Wereldoorlog werden de Duitse grenskantons Eupen en Sankt-Vith aan België 
afgestaan als compensatie voor de geleden oorlogsschade. De Duitstalige Gemeenschap omvat negen gemeenten met 
een totale bevolking van ca. 78.000 inwoners. Daarnaast is er nog een Duitstalige minderheid van 18.000 personen met 
taalfaciliteiten in de gemeenten Malmedy en Waimes die behoren tot het Franse Gemeenschap.
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1988

 ● Zowel de gemeenschappen als de gewesten krijgen méér bevoegdheden, waarvan 
onderwijs en openbare werken de belangrijkste zijn.

 ● Het geld dat vanuit de federale kas aan de deelstaten wordt gegeven is vastgelegd op 
40% van het nationale budget.

 ● Er is eindelijk consensus over het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Dat blijft beperkt 
tot de 19 Brusselse gemeenten. Het krijgt eveneens een eigen parlement en een eigen 
regering.

1993 (Sint-Michielsakkoord)

 ● Het federalisme wordt ingeschreven in de Grondwet. 

 ● Er komen rechtstreekse, vijfjaarlijkse verkiezingen voor de parlementen van gewesten en 
gemeenschappen. In mei 1995 vinden de eerste Vlaamse verkiezingen plaats. De eerste 
zittingen van het eerste rechtstreeks verkozen Vlaamse Parlement vinden nog plaats in 
het gebouw van de federale Kamer. In maart 1996 verhuist het Vlaamse Parlement naar 
een eigen Vlaams Parlementsgebouw.

 ● De gemeenschappen en gewesten (voortaan deelstaten genoemd) verwerven nieuwe 
bevoegdheden, waaronder het internationaal verdragsrecht.

 ● De provincie Brabant wordt gesplitst in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel. 
Maar voor de federale verkiezingen wordt de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde behou-
den. De Franstaligen in de randgemeenten rond de Brusselse agglomeratie kunnen nog 
altijd op Franstaligen in Brussel stemmen en omgekeerd.
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2001 (Lambertmont- en Lombardakkoord)

 ● Een groot pakket van nieuwe bevoegdheden gaat naar de deelstaten (landbouw en 
zeevisserij, ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse handel, de gemeente- en de pro-
vinciewet), en ze mogen een hele reeks belastingen zelf heffen. 

 ● De Vlamingen krijgen een gegarandeerde vertegenwoordiging van zeventien volksver-
tegenwoordigers in het Brussels Parlement.

 ● De zes Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden rechtstreeks verkozen.

2014 (Vlinderakkoord)

 ● Opnieuw worden grote bevoegdheden verschoven naar de deelstaten: onder meer wel-
zijn met de kinderbijslag en woonbeleid met de woonbonus.

 ● Grotere fiscale autonomie voor de gewesten die meer eigen belastingen kunnen regelen.

 ● De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde wordt gesplitst. In het gerechtelijk arrondissement 
Brussel worden sommige rechtbanken taalkundig gesplitst en komen er twee parketten: 
Brussel-Hoofdstad (tweetalig) en Halle-Vilvoorde (Nederlandstalig). 

 ● De senaat wordt niet meer rechtstreeks verkozen maar bestaat vooral uit vertegenwoor-
digers van de deelstaatparlementen. Zijn wetgevende bevoegdheden worden beperkt 
tot institutionele regelgeving.
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De Vlaamse overheidD

Vlaanderen strekt zich uit over het grondgebied van de 5 Vlaamse provincies: dat is het Vlaams 
Gewest. Maar ook in Brussel -dat niet bij het Vlaams Gewest hoort- wonen Vlamingen en ook 
voor hen zorgt de Vlaamse overheid voor Nederlandstalig onderwijs, cultuur, zorginstellingen 
en welzijnsvoorzieningen enzovoort. We hebben het hier over het onderscheid tussen het 
Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap omvat alle inwoners 
van Vlaanderen en de Vlaamse inwoners van het tweetalige Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Het beleid over de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest 
wordt bepaald door de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. En het gaat over heel wat 
bevoegdheden waarover de regionale overheid beslist:

Bevoegdheden van het Vlaamse Gewest

Op het grondgebied Vlaanderen is de Vlaamse overheid bevoegd voor:
 ● Ruimtelijke ordening: ruimtelijke plannen, bouwvergunningen, stadsvernieuwing, monu-

menten en landschappen
 ● Wonen en huisvesting: sociale woningbouw, financiële ondersteuning van wonen, 

woninghuur, woonfiscaliteit, ...
 ● Leefmilieu: bescherming van het leefmilieu, afvalstoffenbeleid, elektrische voertuigen en 

laadpunten, ...
 ● Landinrichting en natuurbehoud: ruilverkaveling, parken, bossen, jacht, visvangst, ...
 ● Waterbeleid: drinkwater, zuivering afvalwater, riolering, ...
 ● Landbouw en zeevisserij: steun aan land- en tuinbouwbedrijven, duurzame landbouw, 

promotie van voeding, pachtwetgeving, landbouwrampenfonds, ...
 ● Economie: steun en advies aan bedrijven, handelsvestiging en handelshuur, prijsbeleid 

en buitenlandse handel, ...
 ● Toerisme
 ● Dierenwelzijn
 ● Energiebeleid: distributie elektriciteit en aardgas, bevordering rationeel energiegebruik, ...
 ● Gemeenten, provincies en intercommunales: administratief toezicht op werking, financiën 

en personeel, stedenbeleid, lokale en provinciale verkiezingen, ...
 ● Tewerkstelling: arbeidsbemiddeling, werkgelegenheidsprogramma’s, activeringsbeleid, 

economische migratie, dienstencheques, betaald educatief verlof, ...
 ● Openbare werken en vervoer: wegen, waterwegen, zeehavens, regionale luchthavens, 

streekvervoer, rijopleiding en -examens (met uitzondering van rijbewijzen), technische 
keuring, scheepvaartcontrole

 ● Wetenschappelijk onderzoek over de eigen bevoegdheden
 ● Internationale aangelegenheden over de eigen bevoegdheden en ontwikkelingssamen-

werking en buitenlandse handel.
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Er komen 21 trajectcontroles bij op Vlaamse gewestwegen

De Vlaamse minister van Mobiliteit kondigt 21 nieuwe trajectcontroles aan op Vlaamse 
gewestwegen. Samen zullen die goed zijn voor 55 kilometer en er wordt 3 miljoen 

euro voor vrijgemaakt. 

Waar een trajectcontrole precies komt, wordt bepaald op basis van een objectieve methodiek 
waarbij de meest recente ongevallendata en gereden snelheid gebruikt wordt. “Dit leverde 
een prioriteitenlijst op van 21 trajectcontroles langs gewestwegen in Vlaanderen. Nieuw 
hierbij is dat vanaf nu trajectcontroles op gewestwegen afgestemd worden met de des
betreffende lokale besturen.”

Vlaamse watersector vraagt 
hervorming waterbeleid

De watersector in Vlaanderen 
– waaronder de verschillende 

watermaatschappijen en riolerings
bedrijven – slaan alarm, ze vinden 
dat de Vlaamse regering haar water
beleid dringend moet aanpassen. In 
een brief vragen de maatschappijen 
en bedrijven om meer maatregelen 
te nemen tegen bijvoorbeeld water
schaarste, wateroverlast en proble
men met de waterkwaliteit.

Digitale VDAB-cursussen zitten in de lift:  
50.000 cursisten volgen  
110.000 opleidingen online

Steeds meer mensen volgen online een opleiding bij de 
VDAB. Vorig jaar hebben bijna 50.000 cursisten samen 

bijna 110.000 opleidingen gevolgd. De populairste digitale 
cursus is initiatie boekhouden. Werkzoekenden, werkenden 
én zelfstandigen kunnen online opleidingen volgen bij de 
VDAB. Op dit moment zijn er 255 cursussen beschikbaar en 
die worden ook steeds meer gebruikt. 

“Bruggen in Vlaanderen te weinig gecontroleerd 
op stabiliteit en slijtage”
De bruggen in Vlaanderen krijgen te weinig controles (op stabiliteit en slijtage) en dat 
is een gevaarlijke situatie. En dat blijkt ook uit de cijfers van de Vlaamse minister van 
Openbare Werken. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt nu met een prioriteitenlijst.
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No Hate-campagne pakt haatspraak 
aan, online en offline

De Vlaamse minister van Jeugd en Media 
heeft samen met meer dan 40 organisaties 

de eerste Vlaamse campagne tegen online en 
offline haatspraak gelanceerd. No Hate wil via 
sensibilisering en vorming meer weerbaarheid 
en actie tegen haatspraak tot stand brengen bij 
kinderen, jongeren en jeugdbegeleiders.

Het Kinderrechtencommissariaat 
vraagt een straffer beleid 
van de Vlaamse regering 

Vlaanderen realiseerde zijn ambities rond 
kinderarmoede niet. Kinderen in kwets

bare gezinnen zien nog steeds hun rechten op 
verschillende manieren geschonden. Ze wor
den uitgesloten in het onderwijs en komen veel 
vaker in het beroeps en technisch onderwijs 
terecht. 

Scholen krijgen subsidies 
voor renovaties

95 scholen in Vlaanderen krijgen een bij
drage voor de renovatie van de gebou

wen. Daarvoor wordt een bedrag van 12,7 mil
joen euro op tafel gelegd. Het totale budget 
voor schoolgebouwen dat gespreid wordt over 
5 jaar, is 3 miljard. Daarmee kunnen bestaande 
gebouwen gerenoveerd worden of kunnen er 
nieuwe worden gebouwd.

Vlaamse regering schuift met 
centen om 1.700 extra mensen 
met een handicap te helpen

2.300 Vlamingen met een handicap die voor
aan op de wachtlijst staan, krijgen in deze 
regeerperiode geld voor gespecialiseerde 
hulp en opvang. Dat zijn er bijna 1.700 meer 
dan eerst geraamd. De Vlaamse minister van 
welzijn schuift daarvoor fors met de voor
ziene budgetten. 

Bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap

Voor de Vlaamse Gemeenschap en dus voor alle inwoners van Vlaanderen en de Neder-
landstalige Brusselaars neemt de Vlaamse overheid beslissingen over:

 ● Cultuur: taalgebruik, kunsten, cultureel erfgoed, musea, bibliotheken, media en sport
 ● Onderwijs: bijna alle aspecten van het onderwijsbeleid zijn Vlaamse bevoegdheid, 

behalve de leerplicht, de pensioenen van leraren en de minimumvoorwaarden om een 
diploma te behalen die federaal bepaald worden

 ● Gezondheidszorg: erkenning van zorgverstrekkers en zorginstellingen, kwaliteitsbewa-
king van zorginstellingen (eerstelijnszorg, ziekenhuizen, preventieve gezondheidszorg, 
thuiszorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie en verslaving), hulp 
aan bejaarden en preventie

 ● Bijstand aan personen: jeugdbescherming, jeugdbeleid, gezinsbeleid en kinderopvang, 
gezinstoelagen (bv. kinderbijslag, geboortepremie en adoptiepremie), bejaarden- en 
gehandicaptenbeleid, het gelijkekansenbeleid en de integratie van migranten, bestuur-
lijk toezicht op de OCMW’s

 ● Justitie: vervolgingsbeleid, jeugdsanctierecht, eerstelijns juridische bijstand en justitie-
huizen.
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VERDRAGSRECHT VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Voor al die bevoegdheden kan Vlaanderen internationale verdragen afsluiten. 

Enkele voorbeelden: 
 ● instemming met het verdrag van de Raad van Europa en UNESCO betreffende de 

erkenning van diploma’s hoger onderwijs in de Europese Regio.
 ● instemming met het Verdrag van Europa inzake de strijd tegen de mensenhandel (opge-

maakt in Warschau in 2005).
 ● instemming met het Europees Verdrag over de bescherming van kinderen tegen seksuele 

uitbuiting en seksueel misbruik (opgemaakt in Lanzarote in 2007).
 ● projectovereenkomst Vlaanderen - Zuid-Afrika inzake steun aan ontwikkelings- 

programma’s.
 ● instemming met het VN-verdrag inzake handel in conventionele wapens (opgemaakt in 

New York in 2013).
 ● Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland over een nieuwe sluis in de haven van 

Terneuzen.
 ● heel wat verdragen over culturele samenwerking met derde landen

De financiën van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid beschikt over een eigen budget om haar bevoegdheden uit te oefenen. 
Ze kan zelf belastingen innen. Dat doet ze via verkooprecht en verdeelrecht (registratierechten 
op onroerend goed), onroerende voorheffing, erfbelasting en schenkbelasting, verkeersbelas-
ting en kilometerheffing. 

Sinds de zesde staatshervorming in 2014 kunnen de gewesten ook een aanvullende belasting 
heffen of een korting toestaan op de (federale) personenbelasting. Zo’n aanvullende belasting 
noemt men ‘opcentiemen’. Ook gemeenten heffen opcentiemen om hun werking te financieren.
Een gewest kan niet onbeperkt opcentiemen heffen. De opcentiemen mogen de progressi-
viteit van de personenbelasting niet teniet doen en ze mogen niet leiden tot deloyale fiscale 
concurrentie.

Hoe de overheidsmiddelen besteed worden, is een van de belangrijkste politieke keuzes die 
de regering elke jaar moet voorleggen aan het parlement.
De verdeling van de middelen over de belangrijkste Vlaamse bevoegdheden ziet er als volgt uit 
(op basis van de begroting 2020):
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Begroting 2020 Uitgaven

Bevoegdheid miljard euro %

Onderwijs en vorming 14,86 30,6

Welzijn, gezondheid en gezin 12,91 26,6

Kanselarij en bestuur 4,47 9,2

Werk en sociale economie 3,84 7,9

Mobiliteit en openbare werken 4,16 8,6

Financiën en begroting 2,68 5,5

Omgeving 2,29 4,7

Economie, wetenschap en innovatie 1,48 3,1

Cultuur, jeugd, sport en media 1,33 2,7

Landbouw en visserij 0,19 0,4

Internationaal Vlaanderen 0,2 0,4

Hogere entiteiten 0,13 0,3

Totaal uitgaven 48,54

 Onderwijs en vorming
 Welzijn, gezondheid en gezin
 Kanselarij en bestuur
 Werk en sociale economie
 Mobiliteit en openbare werken
 Financiën en begroting 

 Omgeving
 Economie, wetenschap en innovatie
 Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 Landbouw en Visserij
 Internationaal Vlaanderen
 Hogere entiteiten

30,6 %

26,6 %
9,2 %

7,9 %

8,6 %

5,5 %

4,7 %

3,1 %
2,7 %

0,4 %

0,4 %

0,3 %
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De wetgevende macht: het Vlaams Parlement

VERKIEZINGEN OM DE VIJF JAAR

Om de vijf jaar worden verkiezingen gehouden voor het Vlaams Parlement, dat in totaal 124 
leden telt. De inwoners van de vijf Vlaamse provincies kiezen dan 118 Vlaamse volksvertegen-
woordigers. Daarnaast worden er voor het Vlaams Parlement zes volksvertegenwoordigers 
met woonplaats in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest verkozen. 

Deze zes Vlaamse volksvertegenwoordigers kunnen aan alle werkzaamheden van het Vlaams 
Parlement deelnemen maar mogen in de plenaire vergadering alleen meestemmen over 
gemeenschapsbevoegdheden en niet over gewestbevoegdheden.

Volksvertegenwoordigers kunnen niet tegelijk lid zijn van het Vlaams Parlement en van het 
federale parlement. 

Vervroegde verkiezingen voor het Vlaams Parlement zijn onmogelijk. Dat komt omdat het parle-
ment op geen enkele manier kan worden ontbonden voordat de zittingsperiode of legislatuur van 
vijf jaar is verstreken. Daarom wordt het Vlaams Parlement een legislatuurparlement genoemd.

DE VOORZITTER

Bij het begin van de legislatuur en daarna bij het begin van ieder nieuw zittingsjaar wijst het 
Vlaams Parlement een voorzitter aan. Wie parlementsvoorzitter wordt, maakt deel uit van het 
regeerakkoord tussen de partijen van de meerderheid. Daarin worden de afspraken vastge-
legd over het te voeren beleid en over de verdeling van de ministerportefeuilles en de functie 
van parlementsvoorzitter. Traditioneel is de voorzitter daardoor een lid van de meerderheid, 
maar dat hoeft niet. De voorzitter zit de plenaire vergaderingen voor en zorgt ervoor dat die ver-
gaderingen ordelijk verlopen. Hij of zij mengt zich doorgaans niet in de besprekingen en staat 
in principe boven de fracties. De voorzitter vertegenwoordigt het parlement ook naar buiten.

DE FRACTIES

De volksvertegenwoordigers verenigen zich in fracties. Een fractie is een groep van volksverte-
genwoordigers die behoren tot dezelfde politieke partij of tot hetzelfde kartel. 

Sinds 2004 is het in het Vlaams Parlement mogelijk om tijdens de legislatuur van fractie te ver-
anderen. Vlaamse volksvertegenwoordigers die naar een andere partij overstappen, kunnen 

Brussel

Aantal Vlaamse volksvertegenwoordigers per kieskring
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zich in het parlement bij de overeenkomstige fractie aansluiten. Een volksvertegenwoordiger 
kan slechts deel uitmaken van één fractie. Volksvertegenwoordigers die uit een fractie willen 
stappen, maar niet bij een andere fractie willen aansluiten, kunnen als onafhankelijke zetelen.

Om te worden erkend, moet de fractie bij het begin van de legislatuur uit ten minste vijf Vlaamse 
volksvertegenwoordigers bestaan. Een erkende fractie heeft recht op bepaalde faciliteiten: 
meer spreektijd in de plenaire vergadering en een toelage om een fractiesecretariaat met eigen 
personeel op te richten. Het fractiesecretariaat zorgt voor de inhoudelijke en administratieve 
ondersteuning van de fractie. 

De fracties kiezen elk hun voorzitter. Die treedt op als woordvoerder van zijn fractie en heeft 
onder meer als taak ervoor te zorgen dat de parlementsleden van de fractie tot een gezamenlijk 
standpunt komen en de partijdiscipline naleven. Dat kan heel belangrijk zijn als de regering 
maar over een krappe meerderheid beschikt. Als fractieleden van de meerderheidspartijen in 
dat geval bij een stemming niet komen opdagen, zich onthouden of zelfs tegenstemmen, dan 
haalt de meerderheid misschien niet het vereiste aantal stemmen. Fractievoorzitters zijn dus 
belangrijke politieke figuren en kunnen veel gewicht in de schaal leggen.

HET VLAAMS PARLEMENT ALS POLITIEKE ARENA

Parlementen bepalen niet het regeringsbeleid. Dat doet de regering. Sinds de Grondwet in 
1831 werd geschreven, is het overwicht van de wetgevende macht duidelijk verschoven naar de 
uitvoerende macht. Dat geldt net zozeer voor de federale overheid als voor de gemeenschap-
pen en gewesten. Die verschuiving betekent niet dat de rechtskracht van de parlementaire 
beslissingen verminderd zou zijn: wetten en decreten hebben slechts uitwerking als ze door 
het parlement zijn aangenomen, en een regeringsbeleid kan slechts gevoerd worden met een 
begroting die door het parlement is goedgekeurd. De verschuiving heeft veeleer te maken met 
de rol van de regeringen in het politieke spel. De regering heeft een sterk overwicht verworven 
ten nadele van het parlement. In de praktijk zijn het de regeringen die het beleid uitstippelen 
en vastleggen. 

Meerderheid en oppositie
In de Grondwet werd vastgelegd dat de uitvoerende macht verantwoording moet afleggen aan 
het parlement. Dat wil zeggen dat, om benoemd te worden maar ook om te kunnen besturen, 
de regering de steun moet hebben van de meerderheid in het parlement. Dat is meestal geen 
probleem. In de praktijk blijkt dat de meerderheid zo goed als altijd de initiatieven van de rege-
ring steunt. Dat is ook logisch, omdat over die initiatieven vooraf overleg wordt gepleegd en 
een consensus werd bereikt. De belangrijkste afspraken worden bij het begin van de regeerpe-
riode door de regerende partijen (coalitiepartners) vastgelegd in een regeerakkoord.

De oppositie biedt daarentegen door een kritische houding en door kritische vragen weerwerk 
aan de regering. Wanneer het om belangrijke politieke knelpunten gaat, probeert de oppositie 
in de regel om het de regering zo lastig mogelijk te maken. Op die manier probeert de opposi-
tie het vertrouwen in de regering te ondermijnen en de kiezers te overtuigen om de volgende 
keer niet op een regeringspartij te stemmen. 
Dat betekent uiteraard niet dat volksvertegenwoordigers die behoren tot de meerderheid geen 
kritische standpunten kunnen innemen of geen pogingen zullen ondernemen om het regerings-
beleid bij te sturen. Omgekeerd steunen de leden van de oppositie soms initiatieven van de 
meerderheid. De oppositie zal naast controleren en kritiek geven ook zelf alternatieven voorstellen.
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HET VLAAMS PARLEMENT ALS DECREETGEVER

Decreten
De wetten waarover in het Vlaams Parlement wordt gestemd, heten decreten. Er bestaat geen 
hiërarchisch verschil tussen een decreet en een federale wet. Ze zijn gelijkwaardig.
Decreten en wetten mogen alleen niet met elkaar in tegenspraak zijn. En uiteraard moet een 
decreet net zo goed als een wet conform de Grondwet zijn. Ze mogen evenmin in tegenspraak 
zijn met Europese richtlijnen. Alle Vlaamse decreten en besluiten worden gebundeld in de 
Vlaamse Codex.

Ontwerpen en voorstellen van decreet
Volksvertegenwoordigers en ministers kunnen allebei het initiatief nemen om decreten voor te 
leggen aan het parlement. In het eerste geval spreken we van een voorstel van decreet, in het 
tweede geval van een ontwerp van decreet. In de praktijk komen zowat 85% van de voorge-
legde decreten van de Vlaamse Regering.

Een decreet komt niet zomaar tot stand. Vooraleer een ontwerp van decreet wordt voorge-
legd aan het parlement gaat er heel wat overleg en onderhandelen aan vooraf. De Vlaamse 
administratie die goed op de hoogte is van het thema heeft zijn inbreng. Belangengroepen 
onderhandelen meestal mee over de tekst. De verschillende partijen in de regering moeten 
ermee akkoord gaan. 

Elke minister die een decreet wil voorleggen, moet eerst een 
voorontwerp op de ministerraad brengen. De hele Vlaamse 
Regering moet het voorontwerp goedkeuren. Daarna volgt 
verplicht een adviesronde: de Raad van State en de officiële 
adviesorganen (11) moeten hun advies geven.

Wanneer een of meerdere volksvertegenwoordigers een 
voorstel van decreet doen, dan hoeft de tekst niet voor advies 
te worden voorgelegd aan de adviesorganen of de Raad van 
State. Het mag wel, maar moet niet. 

Die adviezen zijn niet bindend: de regering kan ze naast zich neer-
leggen. Nadat de Vlaamse Regering het voorontwerp definitief heeft 
goedgekeurd, legt ze het aan het Vlaams Parlement voor. In die fase is 
het een ontwerp van decreet geworden.

Voordat de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een ontwerp of een voorstel 
van decreet behandelt, wordt het uitvoerig besproken in de bevoegde parlementscommissie.

De parlementscommissies
Een commissie is een vergadering van een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. Elke 
commissie bestaat uit vijftien vaste en vijftien plaatsvervangende leden, verdeeld volgens de 
sterkte van de fracties. Volksvertegenwoordigers die tot geen enkele fractie behoren of die tot 
een fractie behoren die te klein is om in een commissie vertegenwoordigd te zijn, kunnen deel 
uitmaken van een commissie als toegevoegd lid. Zij hebben echter geen stemrecht in de com-
missie. Elke commissie kiest een voorzitter die de vergadering samenroept en voorzit. Elke 
commissie is als het ware een miniparlement.
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Het aantal commissies in het Vlaams Parlement kan variëren.3 
Sommige commissies worden opgericht met een speciale 
opdracht, bv. het controleren van de verkiezingsuitgaven. 

Omdat de besprekingen in de commissies vaak een meer 
technisch karakter hebben, zijn de werkzaamheden van 
de commissies minder bekend bij het grote publiek. In het 
Vlaams Parlement zijn de commissievergaderingen nochtans 
openbaar en voor een deel ook gestreamd. Het is dus mogelijk 
een commissievergadering bij te wonen. De commissieverga-
deringen hebben plaats elke dinsdag, woensdagvoormiddag en 
donderdag.

De belangrijkste taak van de commissies bestaat erin het decreetgevende 
werk van het Vlaams Parlement voor te bereiden. Voorstellen en ontwerpen van 
decreet worden eerst grondig in commissie besproken. Ook beleidsnota’s en beleids-
brieven, voorstellen van resolutie (zie verder) en dergelijke worden eerst grondig in commissie 
behandeld. In de beleidsnota’s lichten de ministers toe welk beleid zij zullen voeren in de vijf 
jaar van de legislatuur. In de beleidsbrieven geven ze elk jaar een stand van zaken over het 
voorbije jaar en de plannen voor het komende jaar.

Werkwijze van een commissie
Een commissie zal bij de bespreking van een ontwerp van decreet de minister uitnodigen om 
het ontwerp toe te lichten. Bij de bespreking van een voorstel van decreet van een of meer 
volksvertegenwoordigers kan een commissie om het standpunt van de regering vragen.

Na de algemene bespreking wordt elk artikel van het ontwerp of voorstel afzonderlijk onder-
zocht en eventueel gewijzigd. Zowel parlementsleden als de regering kunnen wijzigingen 
voorstellen. Die wijzigingen worden amendementen genoemd. Voordat een ontwerp of voor-
stel van decreet naar de plenaire vergadering kan, moeten de commissieleden stemmen over 
alle artikelen en amendementen en tot slot over het geheel van de tekst. Om geldig te kunnen 
stemmen, moet een meerderheid van de commissieleden (de helft plus één) aanwezig zijn: 
dat is het zogenaamde quorum dat moet worden gehaald. Als het quorum is gehaald en de 
helft plus één van de aanwezige leden ‘ja’ stemt, dan is het artikel of het amendement goed-
gekeurd. De commissie wijst dan een verslaggever aan die van de besprekingen in commissie 
verslag uitbrengt in de plenaire vergadering.
Een commissie kan ook externe deskundigen uitnodigen in het parlement voor een hoorzitting 
of zelf ter plaatse op werkbezoek gaan om zich beter te informeren over een onderwerp.

Waarom commissies?
Het werkt om verschillende redenen beter om het decreetgevende werk in commissies voor 
te bereiden in plaats van het stuk voor stuk in detail te behandelen in de plenaire vergadering. 
Wie lid wordt van een commissie, blijft dat vaak gedurende de hele legislatuur en kan zich dan 
ook specialiseren in het onderwerp. Op die manier brengt een commissie heel veel deskundig-
heid samen en dat kan de kwaliteit van de decreten alleen maar ten goede komen. 

3.  www.vlaamsparlement.be/commissies
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Bovendien krijgt een bespreking meer diepgang als ze kan worden gevoerd in een beperkte 
groep. 
Commissies bespreken ten gronde de technische aspecten en details van een decreettekst, wat 
tijdrovend is maar vaak essentieel voor de manier waarop het decreet later wordt uitgevoerd. 

Bespreking in de plenaire vergadering
Als de Vlaamse volksvertegenwoordigers een ontwerp of voorstel van decreet in de plenaire 
vergadering bespreken, dan nemen ze daarbij het verslag van de bevoegde commissie als uit-
gangspunt. Ook in de plenaire vergadering is er een algemene en artikelsgewijze bespreking 
en kunnen amendementen worden ingediend. Doordat reeds veel werk in de commissie is 
gebeurd, blijft de bespreking vaak beperkt tot het herhalen van de partijstandpunten of tot een 
discussie over de overblijvende knelpunten.
Een goedgekeurd decreet krijgt pas kracht van wet als het wordt bekrachtigd en afgekon-
digd door de Vlaamse Regering. De bekendmaking gebeurt via publicatie in het Belgisch 
Staatsblad, waarin ook een Franse vertaling verschijnt. Vanaf de tiende dag na de bekend-
making treedt een decreet in werking (tenzij het decreet zelf een andere datum bepaalt) en is 
vanaf dan bindend. 

De manier waarop de media verslag uitbrengen over de vergaderingen van de Vlaamse 
Regering, geeft soms de indruk dat als een voorontwerp of ontwerp van decreet in de minister-
raad is goedgekeurd, het meteen al kracht van wet heeft. Dat klopt dus niet, want het Vlaams 
Parlement moet de decreten eerst nog goedkeuren.

HET VLAAMS PARLEMENT ALS CONTROLERENDE INSTELLING

De tweede belangrijke taak van het Vlaams Parlement bestaat erin om de Vlaamse Regering 
te controleren en bij te sturen. Om toezicht te houden over het werk van de regering en het 
beleid mee vorm te geven, beschikken de volksvertegenwoordigers over een aantal geëigende 
instrumenten.

Stemmen over de begroting
Een belangrijk controlemoment is de jaarlijkse stemming over de begroting. In de begroting 
staat opgesomd hoeveel geld de ministers het volgende werkjaar zullen besteden en voor 
welke beleidsprogramma’s dat geld zal worden gebruikt. De begroting wordt elk jaar voor het 
einde van oktober bij het parlement ingediend. Dat gebeurt in de vorm van een ontwerp van 
decreet met in bijlage de tabellen met begrotingskredieten. In het Vlaams Parlement moeten 
de ministers ook samen met de begroting een beleidsbrief indienen waarin hun beleidspriori-
teiten voor het zittingsjaar worden verduidelijkt.

Interpellaties
Met een interpellatie roept een parlementslid een minister ter verantwoording. Bijvoorbeeld: 
Welke maatregelen heeft de minister van Mobiliteit genomen om het aantal verkeersdoden te 
verminderen? Wat zal de minister van Onderwijs doen aan het spijbelgedrag van jongeren? 
Een interpellatie kan in een commissie en in de plenaire vergadering plaatsvinden. Een minis-
ter is verplicht om op een interpellatie te antwoorden. Ze geeft doorgaans aanleiding tot een 
debat en de volksvertegenwoordigers hebben na afloop de mogelijkheid om een motie in te 
dienen (zie verder). 
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Vragen
Er zijn verschillende soorten ‘vragen’ die als controle-instrument gebruikt worden. 
Mondelinge vragen – meestal vragen om uitleg genoemd – worden in een commissie door een 
volksvertegenwoordiger aan een minister gesteld. Ze zijn bedoeld om uitleg te krijgen over een 
beleidsbeslissing of verduidelijking over een technische kwestie. 

Daarnaast zijn er de schriftelijke vragen. Dat zijn vragen die een parlementslid schriftelijk stelt 
aan één of meer ministers en die binnen een termijn van twintig werkdagen ook schriftelijk 
beantwoord moeten worden. Schriftelijke vragen hebben vaak betrekking op lokale problemen 
die zich voordoen in de streek van de betrokken volksvertegenwoordiger. 

Wekelijks is er in de plenaire vergadering ook een vragenuurtje met actuele vragen. Een actu-
ele vraag is een mondelinge vraag over een onderwerp dat recent in de actualiteit is gekomen. 
Ze wordt onmiddellijk en mondeling beantwoord.

Als over eenzelfde thema verschillende actuele vragen worden ingediend, kunnen zij omge-
vormd worden tot een ruimer actualiteitsdebat. 

Moties
Moties zijn officiële teksten van Vlaamse volksvertegenwoordigers waarin de meest diverse 
zaken worden geregeld. 

Een met redenen omklede motie wordt ingediend na een interpellatie. Die motie kan aanbeve-
lingen voor de regering bevatten maar ook het uitdrukkelijke verzoek om bepaalde maatregelen 
te nemen. De motie wordt aan de plenaire vergadering ter stemming voorgelegd. In hun jaar-
lijkse beleidsbrieven moeten de ministers aangeven op welke manier de Vlaamse Regering die 
moties heeft uitgevoerd.

Na een themadebat, een actualiteitsdebat of de bespreking van een beleidsbrief van de minis-
ter kan een motie van aanbeveling worden ingediend. Daarin doet het Vlaams Parlement 
aanbevelingen aan de Vlaamse Regering over maatregelen die de regering zou moeten nemen 
in verband met het onderwerp van de vergadering.

Moties zijn een reactie op het beleid van een minister of de regering, en zijn in die zin 
beleidscontrolerend. 

Resoluties
Een resolutie is vaak een reactie op een maatschappelijke gebeurtenis (bijvoorbeeld de drei-
gende sluiting van een onderneming waardoor talrijke werknemers hun baan zullen verliezen) 
en wordt gebruikt om het beleid van de Vlaamse Regering te beïnvloeden of bij te sturen. 
Een resolutie is geen controle-instrument in de strikte zin, maar is beleidsvoorbereidend. Ze 
geeft aan welke maatregelen de regering kan nemen ten aanzien van die maatschappelijke 
gebeurtenis. 

Een resolutie kan ook worden gebruikt indien het parlement een standpunt wil innemen in een 
bepaalde kwestie. Voorbeelden zijn resoluties over de financiering van het milieubeleid, over 
genetisch gewijzigd voedsel, of over niet-ioniserende straling (gsm-straling). 
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Een goedgekeurde resolutie bevat geen wettelijke bepalingen zoals een decreet, maar slechts 
aanbevelingen. Ze houdt geen verplichtingen in voor de Vlaamse Regering, maar heeft wel 
politiek gezag. De ministers moeten in hun jaarlijkse beleidsbrief aangeven in welke mate 
gevolg werd gegeven aan de resoluties die het parlement heeft goedgekeurd. 

Onderzoekscommissies
De Vlaamse volksvertegenwoordigers kunnen vragen om een nader onderzoek uit te voeren 
over een bepaald dossier. De meerderheid moet die vraag dan steunen. Het Vlaams Parlement 
beschikt namelijk over het onderzoeksrecht. Tot nu toe werd hier nog geen gebruik van 
gemaakt.

HET PARLEMENT ALS PUBLIEK FORUM

Naast de (traditionele) decreetgevende en controlerende opdrachten vervullen moderne par-
lementen ook steeds meer de functie van maatschappelijk forum. Door het organiseren van 
debatten, hoorzittingen en werkbezoeken op het terrein wil het Vlaams Parlement zich meer 
profileren als forum voor wat er leeft in Vlaanderen. Bij die debatten worden naast de volksver-
tegenwoordigers en de ministers vaak externe deskundigen en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld (verenigingen, organisaties en belangengroepen) betrokken. Zij 
worden uitgenodigd om een juridische of technische toelichting te geven of om hun standpunt 
over de voorgestelde maatregelen te verduidelijken.

De oprichting van instellingen die met het parlement verbonden zijn zoals de Vlaamse 
Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat en het Vlaams Vredesinstituut illustreert de 
nadrukkelijke wens van het parlement om geïnformeerd te worden en betrokken te worden bij 
wat er in de samenleving leeft. 

De verzoekschriften zijn een poging om de burger bij het beleid te betrekken. In een verzoek-
schrift of petitie kan elke burger wijzen op een bepaalde lacune of onrechtvaardigheid in de 
decreetgeving of vragen om het beleid in een bepaalde zin te wijzigen. 
Een verzoekschrift moet wel gaan over een onderwerp dat tot de bevoegdheid van de Vlaamse 
overheid behoort. Een verzoekschrift over bijvoorbeeld justitie, het defensiebeleid van België 
of de sociale zekerheid kan niet door het Vlaams Parlement behandeld worden, omdat dat 
federale bevoegdheden zijn. Een verzoek om een vonnis van een rechtbank teniet te doen, kan 
evenmin, vanwege het principe van de ‘scheiding der machten’. Maar een verzoekschrift over 
bijvoorbeeld onderwijs, cultuur en het Vlaamse huisvestingsbeleid kan wel: dat zijn allemaal 
Vlaamse bevoegdheden. 
Het petitierecht is eigenlijk een vorm van rechtstreekse democratie waarmee ook niet-verkozen 
burgers een onderwerp op de politieke agenda kunnen plaatsen. Een verzoekschrift wordt 
besproken in een commissie, die een conclusie zal formuleren binnen een termijn van zes 
maanden. 

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen van het Vlaams Parlement kunt 
u (her)bekijken via de website van het parlement www.vlaamsparlement.be en op   
vlaamsparlement.tv
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De uitvoerende macht: de Vlaamse Regering

MAXIMUM 11 LEDEN

De Vlaamse Regering mag ten hoogste elf ministers tellen. Ze wordt geleid door de minis-
ter-president, die traditioneel tot de grootste meerderheidspartij behoort. Om het politieke 
evenwicht te bewaren, wijzen de andere meerderheidspartijen elk één minister aan als vice-
minister-president. Doorgaans zijn het Vlaamse volksvertegenwoordigers die minister worden, 
maar verkozen zijn is geen vereiste. Vlaamse volksvertegenwoordigers die minister worden, 
moeten uit het parlement ontslag nemen. Ze worden automatisch vervangen door hun opvol-
gers op de verkiezingslijst.

DE REGERINGSVORMING

Onderhandelen over een regeerprogramma 
Het grootste verschil tussen de vorming van de Vlaamse en de federale regering is dat de 
koning bij de onderhandelingen over de vorming van de Vlaamse Regering geen rol speelt. 
Zowel op het federale als het Vlaamse niveau spelen de partijen de belangrijkste rol. Na de 
verkiezingen beginnen de voorzitters en andere kopstukken van de partijen met elkaar te 
onderhandelen over een mogelijke regeringscoalitie en de prioritaire programmapunten. De 
partij met de meeste zetels neemt in de praktijk het initiatief. De onderhandelingen zijn een deli-
cate fase in de regeringsvorming. Elke partij wil zoveel mogelijk programmapunten realiseren 
en wil succesvol zijn in de ogen van de publieke opinie en bij de achterban. Geen enkele partij 
kan het zich veroorloven te grote toegevingen te doen maar moet tegelijkertijd ook de andere 
partijen laten scoren.
Het resultaat van die onderhandelingen wordt vastgelegd in een regeerprogramma of regeer-
akkoord. De term regeerakkoord laat al uitschijnen dat het om veel meer gaat dan een loutere 
opsomming van wat de regering wil realiseren. Het kan bijna als een contract tussen de ver-
schillende coalitiepartners worden beschouwd. Zodra de regering effectief in het zadel zit, zien 
de coalitiepartners er nauwlettend op toe dat iedereen zich aan het akkoord houdt. Zo waakt 
iedere partij erover dat haar programmapunten worden gerealiseerd. Ministers die zaken pro-
beren door te drukken die niet in het regeerprogramma staan en waarover geen consensus 
bestaat, worden door de andere coalitiepartners snel tot de orde geroepen.

De rol van de partijen
Vooraleer tot de nieuwe coalitie toe te treden, raadplegen de partijen hun achterban op partij-
congressen. Een dergelijk partijcongres is niet altijd een formaliteit. Het gebeurt dat een deel 
van de achterban gekant is tegen bepaalde toegevingen of vindt dat de onderhandelaars 
onvoldoende punten in het programma hebben gekregen. De partijleiding moet zich dan ver-
antwoorden en moet soms met krachtige argumenten komen om het akkoord goedgekeurd 
te krijgen.

Wie wordt minister?
Naast de onderhandelingen over een regeerakkoord, onderhandelt de partijleiding ook over de 
samenstelling van de regering. Wie krijgt welke portefeuille? Als vuistregel geldt dat rekening 
wordt gehouden met de verkiezingsuitslag van de coalitiegenoten. Een partij die veel zetels 
heeft behaald, kan meer ministerposten claimen dan een partij die het minder goed deed.
Niet alleen het aantal ministerposten speelt een rol, ook de inhoud van de portefeuille is 
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belangrijk. Bepaalde portefeuilles kunnen sleutelmateries bevatten voor het realiseren van de 
programmapunten van een bepaalde partij. Het is ook gebruikelijk om een zekere spreiding 
van ministers over de verschillende provincies en een evenwichtige man-vrouwverhouding na 
te streven. 

Het Vlaams Parlement benoemt de Vlaamse Regering 
Tijdens de regeringsvorming handelt de ontslagnemende regering de lopende zaken af. 
Zodra de onderhandelingen over een nieuwe regering afgerond zijn, wordt aan de plenaire 
vergadering van het Vlaams Parlement de lijst met ministernamen voorgesteld en de rege-
ringsverklaring voorgelezen. Dat is een uiteenzetting van het regeerprogramma. Dan volgt het 
zogenoemde investituurdebat: de discussie in de plenaire vergadering over de regeringsploeg 
en zijn programma. Bij de stemming krijgt de regering altijd het vertrouwen van het parlement. 
Dat is logisch: ten eerste beschikken de coalitiepartners over de meerderheid van de zetels in 
het parlement en ten tweede zijn de samenstelling van de regering en het regeerprogramma 
het resultaat van lange onderhandelingen tussen de partijen.
Na de stemming leggen de minister-president en de andere ministers de eed af voor de voor-
zitter van het Vlaams Parlement. Daarna legt de minister-president de eed af voor de koning.

HOE WERKT DE VLAAMSE REGERING? 

Ministers, kabinetten, Vlaamse administratie
Iedere minister van de Vlaamse Regering is verantwoordelijk voor de uitvoering van één 
of meer onderdelen van het beleid. Financiën en Begroting bijvoorbeeld, of Onderwijs en 
Vorming, Leefmilieu en Natuur, Welzijn en Volksgezondheid, Mobiliteit enzovoort. De ministers 
hebben de plicht het parlement te informeren en doen dat 
door hun beleidskeuzes uiteen te zetten in hun 
beleidsnota en beleidsbrieven. 

Voor de voorbereiding of de uit-
voering van hun beleid doen de 
Vlaamse ministers een beroep op 
hun kabinet en op de administra-
tie. Ministers hoeven niet steeds 
specialisten te zijn. Ze moeten in 
de eerste plaats hun dossiers ken-
nen en de politieke gave hebben 
om die in de ministerraad, het par-
lement en de media te verdedigen. 
En ze moeten zich uiteraard weten te 
omringen met bekwame medewerkers 
die degelijke dossiers opstellen en in 
hun naam kunnen onderhandelen.
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Een kabinet bestaat uit persoonlijke politieke medewerkers die de minister adviseren bij het 
beleid en namens de minister onderhandelen. De ministers kiezen dan ook zorgvuldig hun 
politieke medewerkers uit. De ambtenaren van de administratie zijn experten in hun domein en 
ondersteunen ook de beleidsvoorbereiding.

Iedere minister heeft de voogdij over die departementen en agentschappen van de Vlaamse 
administratie die overeenstemmen met zijn bevoegdheden. De Vlaamse administratie is 
georganiseerd in een aantal beleidsdomeinen. Zij zorgen voor de concrete uitvoering van de 
beleidsbeslissingen. Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor de goede werking van hun 
administratie en moeten zich daarover kunnen verantwoorden tegenover het parlement. 

De Vlaamse Regering als uitvoerende macht
Een decreet geeft de grote lijnen van het beleid weer, maar geeft nog niet concreet weer hoe 
het in de praktijk moet worden uitgewerkt. Die concretisering gebeurt in uitvoeringsbesluiten 
die ook in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Er zijn besluiten van de Vlaamse Regering en 
ministeriële besluiten. Een besluit van de Vlaamse Regering gaat uit van de hele ministerraad. 
Bij een ministerieel besluit concretiseert één minister het decreet. Een decreet en de uitvoerings-
besluiten ervan kunnen nog verder worden geconcretiseerd in een ministeriële omzendbrief. 
Een omzendbrief geeft een verdere toelichting over de toepassing van een decreet en zijn 
uitvoeringsbesluiten. Hij mag uiteraard niet met het decreet en de uitvoeringsbesluiten in strijd 
zijn. In de hiërarchie van de normen staat een omzendbrief onder een uitvoeringsbesluit. 

De Vlaamse Regering als ploeg: de ministerraad
De Vlaamse Regering vergadert wekelijks met alle Vlaamse ministers samen. De minister-
president treedt op als voorzitter van de vergadering. De Vlaamse Regering is een collegiaal 
orgaan, dat wil zeggen dat alle beslissingen door de ministers samen moeten worden geno-

men. Individuele ministers hebben de taak om beslissingen voor te bereiden en 
ze uit te voeren. De regering kan wel specifieke bevoegdheden 

delegeren aan individuele ministers. 

De beslissingen moeten bij consensus worden geno-
men. Iedere minister moet dus akkoord gaan met de 
regeringsbeslissing of ten minste bereid zijn om die 
naar buiten te verdedigen. De besprekingen binnen 
de regering zijn vertrouwelijk. Zodra de definitieve 
beslissingen zijn genomen, worden die uiteraard 
wel openbaar gemaakt. Dat de beslissingen collegi-
aal en in consensus worden genomen, betekent niet 

dat de standpunten en de belangen van de partijen 
in een coalitie altijd gemakkelijk te verzoenen zijn. Het 

is bovendien de taak van de ministers om de belangen 
van hun administratie te verdedigen en die durven al eens 

met andere belangen botsen. Ook de beslissingen in een 
ministerraad zijn dus vaak het resultaat van harde onderhan-

delingen. Als één of meer ministers niet bereid zijn de uiteindelijke 
beslissingen van de regering naar buiten toe te verdedigen, hebben ze 

eigenlijk geen andere keuze dan ontslag te nemen.Ambtswoning van de minister-president, M
arte
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E Brussel

De negentien gemeenten van Brussel-Hoofdstad vormen een gewest op zich: het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest. De feitelijke oprichting ervan verliep in verschillende fasen en nam 
ongeveer twintig jaar in beslag. 

In 1970 werd voor het eerst in de Grondwet ingeschreven dat België drie gewesten omvat: een 
Vlaams, Waals en Brussels gewest. Zo’n tien jaar later, met de bijzondere wet van 8 augus-
tus 1980, werd een begin gemaakt met de oprichting van gewestelijke instellingen. Maar in 
die wet werd met geen woord gerept over het Brusselse Gewest, omdat het onmogelijk was 
gebleken daarover een politiek akkoord te bereiken. Pas door de bijzondere wet van 12 janu-
ari 1989 werd het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest definitief opgericht. De wetgevende en 
uitvoerende instellingen werden zo georganiseerd dat Vlamingen en Franstaligen vreedzaam 
zouden kunnen samenleven en samenwerken. Daardoor zit de bestuurlijke inrichting ervan 
ingewikkelder in elkaar dan in de andere deelgebieden. 

In de Belgische staatsstructuur neemt Brussel een bijzondere plaats in. Het is wel een apart 
gewest maar geen aparte gemeenschap. De Nederlandstalige inwoners van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. De Franstalige inwoners van 
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest behoren tot de Franse Gemeenschap. In Brussel vloeien 
de Vlaamse en de Franse Gemeenschap dus samen.

De negentien gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
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Het Brussels Parlement en de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering

Om de vijf jaar kiezen de inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de volksverte-
genwoordigers van hun parlement. Op het stembiljet staan aan de ene kant de Franstalige en 
aan de andere kant de Nederlandstalige kandidaten. Door het Lombardakkoord (29 april 2001) 
werd het aantal volksvertegenwoordigers van het Brussels Parlement opgetrokken van 75 naar 
89. Het parlement telt steeds 72 Franstaligen en 17 Nederlandstaligen.

Dit parlement stelt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aan. Ze bestaat uit een minister-
president en vier ministers: twee Nederlandstalige en twee Franstalige. Daarnaast zijn er drie 
staatssecretarissen van wie minstens één Nederlandstalige. 

ORDONNANTIES

De wetten die door het Brussels Parlement worden uitgevaardigd, heten ordonnanties. Net 
zoals wetten en decreten kunnen ordonnanties als ontwerp of als voorstel bij het parlement 
ingediend worden. Het goedkeuringsproces verloopt ook op dezelfde manier. Toch heeft men 
niet voor de term ’decreet’ gekozen, omdat er een klein verschil is met een decreet. Een rechter 
kan namelijk weigeren ordonnanties toe te passen als hij die in strijd acht met de Grondwet of 
met de wet op de Brusselse instellingen. Wetten en decreten kan hij niet weigeren toe te passen. 

Bevoegdheden

GEWESTMATERIES

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is bevoegd voor gewestmateries: ruimtelijke ordening, 
huisvesting, openbare werken, gewestelijk openbaar vervoer (bus, tram en metro), econo-
misch beleid, buitenlandse handel, arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, leefmilieu, 
energie (distributie van elektriciteit en gas). Het is ook verantwoordelijk voor de brandweer, de 
medische hulpdiensten en de huisvuilophaling en -verwerking.
De beslissingen over al die materies gelden voor alle inwoners van Brussel, dus zowel 
Vlamingen als Franstaligen. 

GEMEENSCHAPSMATERIES

Voor de gemeenschapsmateries – onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheidszorg – speelt de taal 
wel een rol. De inwoners van Brussel  moeten voor die publieke diensten immers terecht kunnen 
bij Nederlandstalige of Franstalige instellingen. Er zijn in Brussel dan ook Nederlandstalige en 
Franstalige scholen, Nederlandstalige en Franstalige theaters, Nederlandstalige en Franstalige 
kinderdagverblijven enzovoort. 
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Daarom is in dit tweetalige gewest een specifieke bevoegdheidsregeling uitgewerkt. Voor de 
Nederlandstaligen in Brussel zijn er drie instanties bevoegd:

1. Het Vlaams Parlement4 
Het Vlaams Parlement keurt decreten goed voor de instellingen die door hun organisatie of 
activiteit behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Voorbeelden daarvan zijn het VRT-decreet en 
het Scholendecreet. Nederlandstalige Brusselse scholen moeten dus de Vlaamse decreten 
naleven.

2. De Vlaamse Gemeenschapscommissie5  
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de spil van een breed vertakt netwerk van 
Nederlandstalige organisaties en verenigingen in Brussel die actief zijn op het gebied van 
onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheidszorg. De VGC is bevoegd om Vlaamse (ééntalige) 
instellingen in Brussel op te richten en te financieren. Ze financiert bijvoorbeeld de Vlaamse 
scholen en bibliotheken in Brussel, ondersteunt de werking van de Nederlandstalige Brusselse 
welzijnsinstellingen, kinderdagverblijven, speelpleinen en sportactiviteiten. Ze is belast met 
de oprichting, werking en financiering van de Ancienne Belgique, de Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg, het Kaaitheater en Vlaamse gemeenschapscentra.  

De Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaat uit:
 ● een Raad, die samengesteld is uit de 17 volksvertegenwoordigers van de Nederlandse 

taalgroep in het Brussels Parlement;
 ● een College (een beperkte regering), samengesteld uit alle Nederlandstalige leden van 

de Brusselse regering.
De Raad en het College van de VGC bepalen samen hun beleid op het gebied van onderwijs, 
cultuur, welzijn en gezondheidszorg voor de Vlamingen in Brussel.

Samenwerking met de Brusselse volksvertegenwoordigers in het 
Vlaams Parlement
De 6 parlementsleden van het Vlaams Parlement die in Brussel verkozen worden, werken 
nauw samen met de 17 Nederlandstaligen van de Raad van de VGC. Ze worden ook uitge-
nodigd als waarnemer voor de plenaire vergaderingen en de commissievergaderingen van 
de Raad, maar hebben er geen initiatiefrecht of stemrecht. Die samenspraak tussen de 17 
Nederlandstalige leden van de Raad en de 6 Vlaamse volksvertegenwoordigers is bedoeld 
om het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van de Vlaamse Gemeenschap 
maximaal op elkaar af te stemmen.

De Vlaamse Regering heeft ook een minister voor Brussel. Die 
minister houdt toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
in Brussel en kan de collegevergaderingen met raadgevende 
stem bijwonen.

De band met Vlaanderen is ook duidelijk te zien op het wapen-
schild en de vlag van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
De Vlaamse leeuw en de Brusselse iris staan er zij aan zij op 
afgebeeld. 

4. www.vlaamsparlement.be
5. www.vgc.be en www.raadvgc.be

samenwerking met de brusselaars in het vlaams Parlement
De Raad haalde van meet af aan de band aan met de 6 Vlaamse volksvertegenwoordigers 
die in Brussel rechtstreeks gekozen werden. In de Samenwerkingscommissie werken de 
6 nauw samen met de 17 VGC-parlementsleden. Maar de 6 worden ook uitgenodigd als 
permanent waarnemer voor de plenaire vergaderingen en de commissievergaderingen, 
behalve bij besprekingen over de VGC-begroting of het Reglement van Orde.
Omdat ze geen lid zijn van de Raad, kunnen ze uiteraard het College niet ondervragen en 
hebben ze geen initiatiefrecht of stemrecht. Maar hun zienswijze over bepaalde agen-
dapunten kan leiden tot een interessant debat. De samenspraak tussen de 17 raadsleden 
van de VGC en de 6 Vlaamse volksvertegenwoordigers is bedoeld om het beleid van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie en van de Vlaamse Gemeenschap maximaal op elkaar 
af te stemmen.  

De Vlaamse Regering heeft ook een minister voor Brussel. Hij houdt toezicht op de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel en kan de collegevergaderingen met 
raadgevende stem bijwonen.

De band met Vlaanderen is ook duidelijk te zien op het wapenschild en de vlag van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie. De Vlaamse leeuw en de Brusselse iris staan er zij aan 
zij op afgebeeld. 

Het Parlement van de vlamingen in brussel de raad van de vlaamse gemeenscHaPscommissie  29

www raadvgc be
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3. De Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie 
Omdat er in Brussel ook gemeenschapsinstellingen zijn 
waar Brusselaars in beide talen terechtkunnen (bijvoor-
beeld OCMW’s en openbare ziekenhuizen), komen de 
Nederlandstaligen en Franstaligen samen in een verenigde 
vergadering. Ze keuren daar ook ordonnanties goed over 
bijstand aan personen (verzorgingsbeleid binnen en bui-
ten de verzorgingsinstellingen, hulp aan personen met een 
handicap, voorzieningen voor bejaarden, eerstelijnsgezond-
heidszorg, jeugdbeleid, kinderbijslag, gezinsbeleid, sociale 
hulp aan gevangenen enzovoort). In deze vergadering moet er 
een meerderheid in elke taalgroep zijn om ordonnanties en veror-
deningen goed te keuren.

Wetgevende macht

Wetgevend

Brussels Hoofdstedelijk Parlement:
89 parlementsleden

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie: de 89 parlementsleden

gewest-
bevoegdheid

 gemeenschaps-
bevoegdheid

Raad van de Franse
Gemeenschapscommissie:

de 72 Franstalige parlementsleden

Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie:

de 17 Nederlandstalige 
parlementsleden

Uitvoerende macht

Brusselse Hoofdstedelijke Regering - 8 regeringsleden:
de minister-president

 2 Franstalige ministers 2 Nederlandstalige ministers
 2 Franstalige staatssecretarissen 1 Nederlandstalige staatssecretaris

Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie:
de minister-president (enkel raadgevende stem)

de 4 ministers (niet de staatssecretarissen)

gewest-

bevoegdheid

gemeenschaps-
bevoegdheid

College van de Franse 
Gemeenschapscommissie:

alle Franstalige regeringsleden

College van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie: 

alle Nederlandstalige
regeringsleden
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De Franse GemeenschapF

Anders dan in Vlaanderen, zijn de instellingen van de Franse Gemeenschap en het Waalse 
Gewest niet samengevoegd. De gemeenschapsbevoegdheden worden uitgeoefend door het 
Parlement van de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapsregering, die gevestigd 
zijn in Brussel. De gewestbevoegdheden worden uitgeoefend door het Waals Parlement en de 
Waalse Gewestregering, gevestigd in Namen. Sinds 2011 gebruikt de Franse gemeenschap in 
haar communicatie een nieuwe naam : namelijk de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Bevoegdheden

De Franse Gemeenschap heeft grondwettelijk gezien dezelfde bevoegdheden als de Vlaamse 
Gemeenschap. Die hebben betrekking op alle gemeenschapsaangelegenheden6:

 ● persoonsgebonden aangelegenheden (materies die betrekking hebben op personen) 
 ● culturele aangelegenheden
 ● taalwetgeving
 ● onderwijs.

6.  Een gedetailleerd overzicht van de gemeenschapsbevoegdheden is reeds uitgewerkt in hoofdstuk D over de Vlaamse 
overheid. 
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Maar de Franse Gemeenschap heeft wel een aantal gemeenschapsbevoegdheden overgedra-
gen aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie in Brussel.

De Franse Gemeenschap heeft bijvoorbeeld de bevoegdheden over toerisme, leerlingenver-
voer en gehandicaptenzorg overgedragen aan het Waalse Gewest. 

Om democratisch te kunnen besturen, heeft de Franse Gemeenschap ook een parlement, een 
regering en overheidsdiensten. 

Het Parlement van de Franse Gemeenschap

Het Parlement van de Franse Gemeenschap telt 94 leden. Er zijn geen aparte verkiezingen 
voor dat parlement. De 75 verkozenen van het Waals Parlement en 19 verkozenen van de 
Franse taalgroep van het Brussels Parlement zetelen automatisch ook in het Parlement van de 
Franse Gemeenschap. 

Het Parlement van de Franse Gemeenschap keurt decreten goed over gemeenschapsaangele-
genheden. Die decreten gelden voor alle personen en instellingen in het Franse taalgebied en 
voor de eentalig Franse instellingen in de 19 Brusselse gemeenten (bv. de Franstalige scholen). 
Naar analogie met de andere parlementen in ons land, benoemt en controleert het Parlement 
van de Franse Gemeenschap de Franse Gemeenschapsregering. Het keurt jaarlijks de begro-
ting van de Franse Gemeenschap goed. 

Het Parlement van de Franse Gemeenschap is in Brussel gevestigd, in het Hôtel du Greffe en 
het Hôtel du Ligne, dat gelegen is op de hoek van de Koningsstraat en de Koloniënstraat. 

De Franse Gemeenschapsregering 

De Franse Gemeenschapsregering kan uit maximaal acht leden bestaan. Minstens één van de 
ministers moet in het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad wonen. De regeringsleden leggen de 
eed af voor de voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap. De minister- president 
legt de eed af voor de koning. Die regeling geldt trouwens voor alle deelstaatregeringen.

Ministers van de Franse Gemeenschapsregering mogen ook deel uitmaken van de Waalse 
Gewestregering en van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. 

Wat geldt voor de Vlaamse Regering, geldt ook voor alle andere gemeenschaps- en gewest-
regeringen: beslissingen worden door de hele regering bij consensus genomen. 
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Het Waalse Gewest7G

7

Het grondgebied van het Waalse Gewest valt samen met het Franse en het Duitse taalgebied. 
Het gaat dus om de provincies Henegouwen, Waals-Brabant, Luik, Namen en Luxemburg.

Het Waalse Gewest oefent net zoals het Vlaams Gewest bevoegdheden uit die met het grond-
gebied verbonden zijn:

• ruimtelijke ordening
• bescherming van het leefmilieu en het waterbeleid
• landinrichting en natuurbehoud
• huisvestingsbeleid
• landbouwbeleid
• energiebeleid
• werkgelegenheidsbeleid
• openbare werken en vervoer
• economisch beleid
• regelgeving inzake de gemeenten en provincies.

Daarnaast heeft de Franse Gemeenschap ook gemeenschapsbevoegdheden overgedragen 
aan het Waalse Gewest:

• bepaalde culturele materies (sportinfrastructuur, toerisme, sociale promotie, 
beroepsomscholing)

• het leerlingenvervoer
• bijna alle persoonsgebonden materies (gezinsbijstand, migrantenbeleid, ouderen-

zorg, gehandicaptenzorg enzovoort).

Het Waalse Gewest oefent zijn bevoegdheden uit via het Waals Parlement en de Waalse 
Gewestregering. Daarnaast beschikt het over twee ministeries en een dertigtal openbare diensten. 

7. http://www.wallonie.be/fr
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Het Waals Parlement

De 75 leden van het Waals Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks ver-
kozen in het Waalse Gewest. De verkiezingen vinden plaats op dezelfde 
dag als de verkiezingen voor de andere deelstaatparlementen en het 
Europees Parlement.
Wat geldt voor het Vlaams Parlement, geldt ook voor het Waals 
Parlement: onder andere een kiesdrempel van 5 procent per kies-
kring en de verplichting dat er evenveel vrouwen als mannen op de 
kandidatenlijsten staan. In Wallonië zijn er 13 kieskringen. 

Het Waals Parlement benoemt en controleert de Waalse Gewest regering, 
en keurt ook jaarlijks de begroting van het Waalse Gewest goed. 

Het Waals Parlementsgebouw
De Waalse parlementsleden hebben hun thuisbasis in Namen, de hoofdstad van 

het Waalse Gewest. Het parlement is gevestigd in het oude Hospice Saint-Gilles, dat 
gelegen is aan de samenloop van Samber en Maas. Het gebouw werd opgetrokken tussen 
1667 en 1724. In 1985 werd het Waalse Gewest er eigenaar van via erfpacht. In de jaren 90 
werd het grondig gerenoveerd en in 1996 vestigde het Waals Parlement er zijn zetel. 

De Waalse Gewestregering

De Waalse Gewestregering bestaat uit maximaal 9 leden. Ministers van de Waalse 
Gewestregering kunnen tegelijk ook minister in de Franse Gemeenschapsregering zijn. 

De Waalse Gewestregering heeft vergelijkbare taken als de andere regeringen:
 ● de regelgeving, goedgekeurd door het Waals Parlement, uitvoeren door middel van 

uitvoeringsbesluiten;
 ● het politieke beleid van het gewest uitstippelen en uitvoeren: de begroting opstellen, 

ontwerpen van decreet maken enzovoort.
De werkwijze van de Waalse Gewestregering en het statuut van haar ministers komen overeen 
met die van de andere deelstaatregeringen.

L’Elysette
De Waalse regering vergadert wekelijks in de ambtswoning van de minister-president. Die is 
net als het Waals Parlement in Namen gelegen. Het gebouw wordt ‘l’Elysette’ genoemd of het 
klein Elysée, naar de ambtswoning van de Franse presidenten. 
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De Duitstalige GemeenschapH

De Duitstalige Gemeenschap grenst aan Duitsland en was regelmatig onderwerp van grens-
geschillen. Na de Eerste Wereldoorlog moest Duitsland het gebied aan België afstaan als 
oorlogscompensatie. De regio zelf was verdeeld: sommigen wilden bij Duitsland blijven, ande-
ren gaven de voorkeur aan België. België zelf bleek ook niet helemaal loyaal: in het midden van 
de jaren ‘20 probeerde de Belgische staat in het geheim het gebied te verkopen aan Duitsland, 
tevergeefs.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog annexeerde Duitsland de regio opnieuw. 8.700 jonge mannen 
werden door het Duitse leger ingelijfd. 3.200 van hen sneuvelden. Tijdens het Ardennenoffensief 
in 1944 werden Sankt Vith en verschillende andere Eifeldorpen volledig verwoest. Meteen na 
de oorlog kwam het gebied opnieuw onder Belgisch beheer.

Duitstalige Gemeenschap
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Afzonderlijk taalgebied en gemeenschap
De Duitstalige Belgen kregen bij de vastlegging van de taalgrenzen in 1962-1963 een eigen 
taalgebied, en bij de eerste staatshervorming in 1970 een eigen Cultuurraad. Die erkenning als 
afzonderlijk taalgebied en als gemeenschap was een logisch gevolg van de federalisering in 
België. De Duitstaligen profiteerden mee van de oplossing die werd uitgewerkt voor het con-
flict tussen Vlamingen en Franstaligen. De Grondwet geeft aan de Duitstalige Gemeenschap 
dezelfde bevoegdheden als aan de twee andere gemeenschappen. 

De Duitstalige Gemeenschap is de kleinste van de drie Belgische gemeenschappen. ‘Belgiës 
extraatje’, zo promoot ze zichzelf. Ze vormt geen eigen gewest, maar maakt deel uit van het 
Waalse Gewest. Haar grondgebied strekt zich uit over negen gemeenten in de provincie 
Luik. Het Duits is er de officiële taal in bestuurszaken, het onderwijs en de rechtbanken. De 
Franstaligen genieten er taalfaciliteiten in bestuurszaken. 

De Duitstalige Gemeenschap telt zo’n 77.000 inwoners. Zoals op het kaartje te zien is, bestaat 
het Duitstalige grondgebied eigenlijk uit twee deelgebieden: het qua oppervlakte kleinere 
maar dichter bevolkte kanton Eupen in het noorden en het kanton St. Vith in het zuiden (de 
Belgische Eifel).

De Duitstalige Gemeenschap is net als de Vlaamse en Franse Gemeenschap bevoegd voor 
alle gemeenschapsaangelegenheden. Ze mag dan weinig van zich laten horen, in stilte is ze er 
toch in geslaagd om ook enkele gewestbevoegdheden naar zich toe te trekken. In 1994 kreeg 
ze van het Waalse Gewest de bevoegdheid over landschaps- en monumentenzorg in de negen 
Duitstalige gemeenten. In 2000 volgde de bevoegdheid over het werkgelegenheidsbeleid en in 
2004 de controle en financiering van de negen Duitstalige gemeenten. 

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Al sinds 1973 hebben de Duitstalige Belgen een eigen parlement, dat toen nog ‘Raad van de 
Duitse Cultuurgemeenschap’ werd genoemd. Sinds de grondwetswijziging van juli 2004 is de 
officiële benaming ‘Parlement van de Duitstalige Gemeenschap’. 
Naar analogie met de andere deelstaatparlementen, is ook dit parlement een ‘legislatuurparle-
ment’: het kan niet ontbonden worden voordat de hele zittingstermijn verstreken is.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap telt 25 volksvertegenwoordigers, die om de vijf 
jaar rechtstreeks worden verkozen. Die 25 volksvertegenwoordigers zijn de stemgerechtigde 
leden.

Daarnaast hebben nog een aantal verkozenen van andere organen zitting in dit parlement: 
 ● de volksvertegenwoordigers van de Kamer uit de kieskring Verviers;
 ● de volksvertegenwoordigers van het Waals Parlement uit de kieskring Verviers;
 ● de volksvertegenwoordiger van het Europees Parlement
 ● de provincieraadsleden uit het district Eupen.

Die mandatarissen hebben enkel een raadgevende stem.
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De decreten die dit parlement goedkeurt, gelden uiteraard enkel voor het Duitse taalgebied. 
Daarnaast benoemt en controleert dit parlement de Regering van de Duitstalige Gemeenschap 
en keurt het jaarlijks de gemeenschapsbegroting goed.

Het Parlement is gevestigd op de Kaperberg in Eupen. Lakenfabrikant Sternickel liet in 1812 
het gebouw optrekken als woonhuis. De mooie façade van het huis in empire-stijl valt onder 
monumentenzorg. Het gebouw wisselde meermaals van eigenaar en werd uiteindelijk in 1973 
verkocht aan de Belgische Staat, die het later overdroeg aan de Duitstalige Gemeenschap.

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. 
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I De federale overheid

Bij elke staatshervorming sinds 1970 werden via bijzondere wetten, bevoegdheden uitdruk-
kelijk toegewezen aan de gemeenschappen en gewesten. 

Eigenlijk staat sinds 1993 in de Grondwet (art. 35) het omgekeerde: alle bevoegdheden komen 
toe aan de gemeenschappen en gewesten, behalve de bevoegdheden die uitdrukkelijk worden 
toegekend aan de federale overheid. Artikel 35 zegt echter ook dat er eerst een lijst gemaakt 
moet worden van die federale bevoegdheden. Maar daar is nog geen politieke meerderheid 
voor gevonden. Bijgevolg blijft de bestaande regeling van kracht: de gemeenschappen en 
gewesten krijgen alleen uitdrukkelijk toegewezen bevoegdheden, en de federale overheid 
behoudt alle overige bevoegdheden.8

Bevoegdheden

De voornaamste bevoegdheden van de federale overheid9 

 ● defensie: het leger en met het leger verwante diensten zoals de militaire inlichtingen-
dienst (ADIV) en het opleidingscentrum voor het Belgische leger; 

 ● justitie: de rechtspraak (rechterlijke macht), de organisatie van de rechterlijke macht 
en het strafuitvoeringsbeleid, waaronder het gevangeniswezen (wetgevende en uitvoe-
rende macht); 

 ● sociale zekerheid: ziekte- en invaliditeitsverzekering, werkloosheidsreglementering en 
werkloosheidsuitkeringen, loopbaanonderbreking, pensioenen; 

 ● mobiliteit en vervoer: beheer van het luchtverkeer, verkeersregels, inschrijving van voer-
tuigen, rijbewijzen;

 ● overheidsbedrijven: Belgische Spoorwegen (NMBS), bpost, Belgacom;
 ● binnenlands beleid: handhaving van de openbare orde, de federale politie, toezicht op 

de politiediensten, de staatsveiligheid, asielbeleid en migratie, niet-militaire bescher-
ming van de bevolking en haar bezittingen en hulpverlening bij rampen (o.a. de Civiele 
Bescherming); 

 ● buitenlands beleid: buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking, coördinatie van 
de buitenlandse handel, de ambassades, consulaten en vertegenwoordigingen in het 
buitenland en in België;

 ● organisatie van de verkiezingen voor Kamer en Senaat, voor de gewest- en gemeen-
schapsparlementen en voor het Europees Parlement. Voor de provincie- en 
gemeenteraadsverkiezingen zijn de drie gewesten elk apart verantwoordelijk.

 ● economie: consumentenzaken, auteursrechten. 

8. Die ‘overige bevoegdheden’ die de federale overheid behoudt, worden ook de restbevoegdheden (of residuaire bevoegd-
heden) genoemd.

9. Een gedetailleerd overzicht van de federale bevoegdheden en van alle federale overheidsdiensten vindt u op 
http://www.belgium.be/nl/. U kunt van daaruit ook doorklikken naar de sites van elk van die diensten.
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De federale overheid blijft ook bevoegd voor een aantal domeinen die de economische en 
monetaire eenheid van België aangaan:

 ● fiscaal beleid,
 ● prijs- en inkomensbeleid,
 ● mededingingsrecht,
 ● handels- en vennootschapsrecht,
 ● arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen,
 ● monetair beleid.10

Debat over de bevoegdheidsverdeling nog steeds actueel
De manier waarop in België de bevoegdheden verdeeld zijn over de federale overheid, de 
gemeenschappen en de gewesten is erg ingewikkeld, soms onlogisch en niet zelden een bron van 
disputen. Niet te verwonderen dus dat de vraag naar meer homogene bevoegdheidspakketten 
actueel blijft en het thema van de bevoegdheidsverdeling nog steeds hoog op de agenda staat. 

Ter illustratie 
Het wetenschapsbeleid – behoud van de federale 
structuur of opsplitsing over de regio’s?

Momenteel delen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten de bevoegd-
heid over het wetenschapsbeleid. De gemeenschappen en gewesten, of kortweg de regio’s, 
beschikken over de ‘primaire’ bevoegdheden. Ze hebben met andere woorden volledige 
bevoegdheid over het brede gamma van onderwijs, technologie, innovatie en wetenschap-
pelijk onderzoek betreffende alle materies die onder hen ressorteren. Bijvoorbeeld de Vlaamse 
overheid financiert onderzoeksprojecten van de Vlaamse universiteiten. 

Maar er bestaat nog steeds een federaal wetenschapsbeleid. Dat is onder meer bevoegd 
voor de tien federale wetenschappelijke instellingen (o.a. het KMI, het Belgisch Instituut voor 
Ruimte-Aeronomie, het Afrikamuseum in Tervuren, de Koninklijke Bibliotheek enzovoort). Ook 
wordt op federaal niveau onderzoek verricht op het gebied van klimaatverandering, duurzame 
ontwikkeling en ruimtevaart. 

10. Sinds 1 januari 1999 wordt het monetaire beleid in de eurozone gevoerd door de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB 
bewaakt de waarde van de euro binnen de Economische Monetaire Unie (EMU). 
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De wetgevende macht: de Kamer en de Senaat 

Het federale parlement bestaat uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. 
De 150 kamerleden worden verkozen voor een zittingsperiode van vijf jaar in 11 kieskringen. 
De senatoren worden niet rechtstreeks verkozen.

Aantal volksvertegenwoordigers voor de Kamer per kieskring

Anders dan het Vlaams Parlement is het federale parlement geen legislatuurparlement. Dat 
betekent dus dat de kamer wel ontbonden kan worden en er nieuwe -vervroegde- verkiezingen 
kunnen uitgeschreven worden voordat de legislatuur van 5 jaar om is.

WERKING VAN DE KAMER

De manier van werken in het federale parlement komt in grote lijnen overeen met die in het 
Vlaams Parlement. De groepering van de volksvertegenwoordigers en senatoren in fracties, de 
rol van de oppositie en de krachtsverhoudingen tussen parlement en regering zijn er nagenoeg 
identiek. Het grootste verschil is dat het Vlaams Parlement werkt met een eenkamerstelsel en 
het federale parlement met een tweekamerstelsel. Maar de rol van de Senaat is sinds 2014 
sterk ingeperkt. De meeste wetteksten worden uitsluitend door de Kamer aangenomen en 
voorgelegd aan de Koning, zonder enige tussenkomst van de Senaat.

1. De Kamer geeft het vertrouwen aan de federale regering
De federale regering moet bij haar aantreden het vertrouwen krijgen van de meerderheid van 
de kamerleden. De Kamer kan het vertrouwen in de regering ook opzeggen. 

2. De Kamer keurt de wetten goed
Zoals bij de Vlaamse overheid kunnen ook bij de federale overheid de regering en het parle-
ment het initiatief nemen om wetgeving te maken. Als de federale regering het initiatief neemt, 
wordt dat een wetsontwerp genoemd. Gaat het initiatief uit van een of meer parlementsleden, 
dan spreekt men van een wetsvoorstel.
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Ook in het federale parlement neemt de regering de meeste wetgevende initiatieven. Het 
initiatief doorloopt ook nagenoeg hetzelfde traject als in de andere parlementen. Zo worden 
wetten eveneens voorbereid in commissies en pas in de laatste fase behandeld in de plenaire 
vergadering.

Een wetsontwerp of wetsvoorstel dat door het parlement is goedgekeurd, moet door een 
minister worden ondertekend en daarna ook door de koning met zijn handtekening worden 
bekrachtigd. Vervolgens wordt de wet in beide landstalen bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad. Vanaf de tiende dag na de bekendmaking is de wet bindend, tenzij die wet zelf een 
andere datum bepaalt.

3. De Kamer oefent controle uit op de federale regering
Net zoals de andere parlementen heeft het federale parlement de taak om het beleid van de 
regering te controleren. De controlerende taak is in handen van de Kamer. De Kamer bespreekt 
ook de begroting en de rekeningen en keurt ze goed. 

Vragen en interpellaties
De kamerleden kunnen mondelinge en schriftelijke vragen stellen aan een minister of de hele 
regering interpelleren. Een minister is steeds verplicht om te antwoorden op de parlementaire 
vragen.

Parlementaire onderzoekscommissies
De Kamer kan onderzoekscommissies oprichten om bijvoorbeeld een maatschappelijk pro-
bleem of een internationale kwestie te onderzoeken. Een parlementaire onderzoekscommissie 
heeft dezelfde bevoegdheid als een onderzoeksrechter. Zo’n commissie mag getuigen en des-
kundigen oproepen en horen. Na afloop van het onderzoek spreekt de Kamer zich uit over 
mogelijke besluiten, aanbevelingen en resoluties om de onderzochte problemen te verhelpen. 

Dat kan leiden tot een wetgevend initiatief.Voorbeelden:
 ● De moord op tien Belgische para’s in 1994 in Kigali gaf aanleiding tot de oprichting in 

1996 van de Rwanda-commissie in de Senaat. Zij moest het buitenlandse en militaire 
beleid van ons land onderzoeken in het licht van die moord tijdens de genocide in 
Rwanda. Een aanbeveling van die commissie was bv. dat België geen troepen meer zou 
inzetten voor VN-operaties in voormalige kolonies of toezichtsgebieden van België, en 
dat België geen wapens mag uitvoeren naar landen waar het een vredesmacht steunt.

 ● Na de arrestatie van Dutroux in 1996 en de bekendwording van zijn gruweldaden werd 
beslist tot de oprichting van een speciale onderzoekscommissie in de Kamer. Die moest 
onderzoeken wat er allemaal fout was gelopen bij het gerecht en de politie. Het rapport 
van de commissie werd unaniem door het parlement goedgekeurd en leidde o.a. tot de 
hervorming van de politiediensten.

 ● In het voorjaar 2008 richtte de Kamer de parlementaire onderzoekscommissie naar de 
grote fiscale fraude op. De commissie onderzocht een jaar lang waarom zo veel belas-
tingfraudezaken in ons land niet tot veroordelingen leiden. Ze rondde haar onderzoek 
af met een lijvig rapport en 108 aanbevelingen. De afschaffing van het bankgeheim was 
een van de aanbevelingen.
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DE SENAAT

Tot de grondwetsherziening van 1993 moesten alle wetten worden goedgekeurd door zowel 
de Kamer als de Senaat. Dat was de periode van het volledige bicameraal stelsel. Sinds 2014 
is de Senaat een assemblee van de deelstaten waarin de gemeenschappen elkaar ontmoeten 
en van een reflectiekamer die zich toelegt op de studie van grote maatschappelijke problemen 
en de verbetering van de basiswetgeving.
De meeste senatoren worden door de parlementen van de gemeenschappen en gewesten 
aangeduid en ze behartigen de belangen van de deelstaten in de federale besluitvorming.
50 senatoren komen uit de deelstaatparlementen (29 uit het Vlaams Parlement, 10 uit het 
Parlement van de Franse Gemeenschap, 8 uit het Waals Parlement, 2 uit de Franse taalgroep 
in het Brussels Parlement en 1 senator uit het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap)
10 senatoren worden gecoöpteerd (6 Nederlandstaligen en 4 Franstaligen). Zij worden aange-
duid op basis van de verkiezingsresultaten voor de Kamer.

De Senaat is samen met de Kamer nog steeds ten volle bevoegd voor de Grondwet en de 
wetgeving over de organisatie en de werking van de federale Staat en van de deelstaten. Dat 
zijn de zogenaamde bicamerale wetten. 

Men kan de wetten die hieronder vallen, in de volgende groepen onderbrengen:
 ● de verklaring tot herziening van de Grondwet, alsook de herziening en de coördinatie 

van de Grondwet
 ● de wetten die met een bijzondere meerderheid moeten aangenomen worden
 ● een aantal specifieke zaken zoals de monarchie
 ● de wetten die gaan over de instellingen van de Duitstalige Gemeenschap en de finan-

ciering ervan
 ● de wetten die gaan over de financiering van politieke partijen en de controle op de 

verkiezingsuitgaven
 ● de wetten met betrekking tot de organisatie van de Senaat en het statuut van senator

Daarnaast zijn er ook optioneel bicamerale wetten waar de Senaat kan aan meewerken maar 
waarover de senatoren zelf geen wetsvoorstellen mogen indienen. Dat zijn onder andere de 
wetten die uitvoering geven aan de bijzondere meerderheidswetten, specifieke wetten zoals de 
wet ter bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen, de wetten die de naleving 
van internationale of supranationale verplichtingen verzekeren en de wetten op de Raad van 
State en op de federale administratieve rechtscolleges.

Tot slot kan de Senaat informatieverslagen opstellen en bemiddelt de Senaat in eventuele 
belangenconflicten tussen de verschillende parlementen van het land. Senatoren worden ook 
afgevaardigd naar interparlementaire vergaderingen zoals de West-Europese Unie (WEU) of de 
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). De Senaat neemt verder ook 
deel aan beslissingen over een aantal benoemingen in hoge rechtscolleges (Grondwettelijk 
Hof, Raad van State, Hoge Raad voor de Justitie).
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De uitvoerende macht: de koning en de federale 
regering

DE KONING

Volgens de Grondwet is België een monarchie (art. 74 en 103 GW). Dat wil zeggen dat in België het 
staatshoofd een koning is. Het koningschap wordt door erfopvolging overgedragen (art. 85 GW). 
Sinds de grondwetsherziening van 1991 kan ook een vrouw de troon bestijgen (art. 85 GW). 

De politieke rol van de Koning
Wie de Belgische grondwet leest, moet er wel van overtuigd raken dat de koning de belangrijk-
ste man in dit land is, want hij kreeg bevoegdheden toegewezen in elk van de drie machten:

 ● Als deel van de wetgevende macht bekrachtigt hij alle wetten die het federale parlement 
heeft goedgekeurd met zijn handtekening. 

 ● Als hoofd van de uitvoerende macht benoemt en ontslaat de koning de federale minis-
ters. Onder bepaalde voorwaarden ontbindt hij de federale kamers. Hij kondigt de 
wetten af en maakt ze bekend en ondertekent de koninklijke besluiten. Hij voert het 
bevel over het leger, heeft de leiding van de buitenlandse betrekkingen en sluit bepaalde 
verdragen. 

 ● In de rechterlijke macht benoemt en ontslaat de koning onder andere de ambtenaren 
van het openbaar ministerie bij de rechtbanken en hoven (we spreken bijvoorbeeld over 
de procureurs des Konings).

Nochtans klopt dat niet met de realiteit en heeft de koning al lang niet meer zo veel macht als 
in de Grondwet staat. De koning kan immers niets zeggen of beslissen zonder dat de rege-
ring daarvoor haar goedkeuring geeft. Hij zet zijn handtekening onder de Belgische wetten en 
koninklijke besluiten zonder dat hij iets te maken heeft met de totstandkoming van die wetten, 
en elke wet moet door een minister mee ondertekend worden.

In de Grondwet staat dat de koning politiek onbekwaam is om alleen te handelen. Dat betekent 
dat de koning geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid draagt voor de handelingen en 
beslissingen van de regering en dat de federale ministers de volledige verantwoordelijkheid 
dragen. Alles wat de koning in zijn functie zegt en doet, wordt ook door de regering gedekt.
Die bepaling wordt zeer breed geïnterpreteerd en geldt niet alleen voor het ondertekenen van 
wetten en koninklijke besluiten, maar heeft ook betrekking op de tekst van officiële toespraken, 
alle uitlatingen van de koning, de beslissing of iemand in audiëntie ontvangen wordt enzovoort. 

Traditioneel leidt men uit die politieke onverantwoordelijkheid af dat de inhoud van de gesprek-
ken tussen de koning en zijn ministers, of tussen de koning en derden (bv. de partijvoorzitters) 
geheim moet blijven. Het komt alleen aan de koning zelf toe om dat geheim op te heffen, zoals 
Leopold III deed in zijn memoires die in 2001 werden gepubliceerd. 

De koning is ook onschendbaar. Dat betekent dat het parlement de koning niet ter verantwoor-
ding kan roepen. Die onschendbaarheid geldt ook op strafrechtelijk en op burgerrechtelijk 
vlak. De koning kan niet worden gedagvaard, aangehouden of veroordeeld. 
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De koning heeft invloed
In de periode dat België onafhankelijk werd, waren er in Europa absolute monarchieën (bv. 
in Pruisen, Oostenrijk en Rusland). Maar de macht van de Belgische monarchie werd van in 
het begin afgebakend door de Grondwet. Leopold I aanvaardde de uitnodiging om koning 
van België te worden, maar hij was niet bepaald enthousiast over de Grondwet, die hij veel 
te ‘liberaal’ vond, en over de uiterst beperkte politieke functie van de koning. Een ‘politieke 
dwangbuis’ zou hij die later noemen. 
In de loop van de geschiedenis werd de macht van de koning in België nog meer beperkt. 
Het feit dat België evolueerde naar een federale staat, had namelijk ook gevolgen voor de 
bevoegdheden van de koning: in de deelstaten heeft de koning geen rol in de politiek. Hij 
ondertekent geen decreten, stelt geen formateur aan voor de vorming van de deelstaatregerin-
gen en vergadert niet met hun minister-president. 

De koning heeft geen politieke macht, maar hij heeft wellicht enige invloed ‘achter de scher-
men’. Hij speelt een rol na de federale verkiezingen wanneer een regering gevormd moet 
worden en wanneer die regering er is, heeft hij wekelijks een gesprek met de federale premier. 
Ook ontvangt hij op het paleis iedereen in audiëntie die een invloed heeft in ons land of daar-
buiten. Door de stilzwijgende afspraak dat ‘de kroon niet ontbloot mag worden’, kan de koning 
achter de schermen invloed uitoefenen zonder daarvoor verantwoording te moeten afleggen. 

De koning richt zich ook geregeld rechtstreeks tot de bevolking. Die toespraken worden altijd 
uitvoerig becommentarieerd in de media. Daardoor krijgen ze een zeker gezag. Ook zo’n 
koninklijke toespraak moet door de regering gedekt zijn. 

DE FEDERALE REGERING

De premier, 15 ministers en een aantal staatssecretarissen
De federale regering wordt geleid door de eerste minister of premier. Die behoort uiteraard tot 
een partij van de meerderheid. 

De federale regering mag ten hoogste 15 ministers hebben. Bovendien moet ze evenveel 
Franstalige als Nederlandstalige ministers tellen, de eerste minister niet meegerekend. Dat is 
een garantie die werd gegeven aan de Franstaligen, die eigenlijk in de minderheid zijn in België. 
Er worden ook staatssecretarissen aangesteld voor bepaalde bevoegdheden (bijvoorbeeld 
‘fraudebestrijding’). Een staatssecretaris is altijd toegevoegd en ondergeschikt aan een 
minister. Sinds de grondwetsherziening van 2002 moet de ministerraad ook personen van 
verschillend geslacht tellen.

Doorgaans zijn het federale parlementsleden die minister worden, maar verkozen zijn is geen 
vereiste. Federale parlementsleden die minister of staatssecretaris worden, moeten ontslag 
nemen in het parlement. Ze worden automatisch vervangen door hun opvolgers op de verkie-
zingslijst. Na hun regeringsmandaat kunnen ze terugkeren naar het parlement. 

HOE WORDT DE REGERING GEVORMD?
De vorming van de federale regering volgt een scenario dat in grote lijnen gelijkloopt met 
de vorming van de Vlaamse Regering. Onderhandelingen tussen de partijen leiden tot een 
regeerprogramma. Nadat de partijen zich hebben uitgesproken, wordt in het parlement een 
debat gehouden over het regeerakkoord, gevolgd door een vertrouwensstemming. Het 
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grootste verschil met de Vlaamse regeringsvorming zit in de rol van de koning: formeel stuurt 
hij de onderhandelingen rond de vorming van de federale regering aan en benoemt hij de 
ministers.

Fasen in de federale regeringsvorming
 Na de verkiezingen raadpleegt de koning eerst een aantal prominente personen over 

de politieke situatie: de voorzitters van Kamer en Senaat, de uittredende eerste minister, 
de voorzitters van de belangrijkste politieke partijen en de vertegenwoordigers van de 
werkgevers- en werknemersorganisaties. De ontslagnemende regering blijft ondertus-
sen bevoegd voor de lopende zaken tot wanneer een nieuwe regering gevormd is.

 Meestal behaalt geen enkele partij de meerderheid, en moet met verschillende partijen 
een coalitieregering gevormd worden. Daarom stelt de koning meestal eerst een infor-
mateur aan. Zijn opdracht bestaat erin bij de politieke partijen te polsen welke partijen 
samen in een regering zouden kunnen zetelen. De informateur brengt regelmatig ver-
slag uit bij de koning. 

 Zodra het terrein voldoende is verkend en ontmijnd, benoemt de koning een formateur. 
De formateur voert met verschillende partijen gesprekken om te proberen een rege-
ringscoalitie op de been te brengen. Elke partij probeert uiteraard zo veel mogelijk eigen 
programmapunten in het regeerprogramma te krijgen. Slaagt de formateur niet in zijn 
opdracht, dan benoemt de koning een andere formateur. Soms is het zelfs nodig om 
een nieuwe informateur aan te stellen. 

 Een formatieopdracht kan op verschillende punten stuklopen: op de samenstelling van 
de coalitie, op het regeerprogramma of ook op persoonlijke wrijvingen. De formateur is 
doorgaans de toekomstige eerste minister en die moet voor alle onderhandelende par-
tijen (en dus ook aan beide kanten van de taalgrens) aanvaardbaar zijn. Het is dus geen 
zeldzaamheid dat onderhandelingen heel lang aanslepen. Na de verkiezingen in 2010 
duurde dat zelfs 541 dagen (anderhalf jaar) en na de verkiezingen van 2019 liepen de 
onderhandelingen nog steeds toen de corona-crisis noopte tot een minderheidsregering.

 Wanneer de regeringspartijen een akkoord bereikt hebben over het regeerprogramma 
en over de verdeling van de ministerportefeuilles, stelt de formateur een regering voor 
aan de koning. Daarna benoemt de koning de ministers en staatssecretarissen. In de 
meeste gevallen wordt de formateur als eerste minister aangesteld.

 De koning houdt zich aan het namenlijstje dat de formateur met de partijleiders heeft 
onderhandeld, ook al staat in de Grondwet dat de koning zijn ministers benoemt en ont-
slaat. Vervolgens leggen de ministers en staatssecretarissen van de federale regering 
de eed af voor de koning. 

 Daarna legt de eerste minister in de Kamer (en meestal ook in de Senaat, maar dat is 
grondwettelijk niet verplicht) de regeringsverklaring af. Daarin staan de grote lijnen van 
het regeerakkoord. Na de regeringsverklaring volgt het debat daarover. Tot slot geeft de 
Kamer het vertrouwen aan de nieuwe regering.

1

2

3

4

5
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DE FEDERALE REGERING ALS UITVOERENDE MACHT

1. De federale regering voert de wetten uit
Een wet legt alleen de grote lijnen van een regeling vast. Het is immers niet de taak van het 
parlement om een gedetailleerde regeling uit te werken. Die taak is voor de regering. De regering 
concretiseert een wet door middel van uitvoeringsbesluiten.  

Wat geldt voor de deelstaten, geldt ook voor de federale regels: uitvoeringsbesluiten mogen 
bestaande wetten niet wijzigen of ermee in strijd zijn. Ze moeten in overeenstemming zijn met 
de wet waarop ze gebaseerd zijn en met de Grondwet. Dat wordt het wettigheidsbeginsel (of 
legaliteitsbeginsel) genoemd. Wordt dat niet gerespecteerd, dan kan de Raad van State het 
uitvoeringsbesluit vernietigen. 

We onderscheiden de volgende uitvoeringsbesluiten: 

Koninklijke besluiten (KB’s)
Een KB voert een wet uit. De bevoegde minister die de wet moet uitvoeren, ondertekent het 
KB samen met de koning. Maar voordat hij zijn handtekening zet – en zeker als het om een 
belangrijk politiek item gaat – moet de hele ministerraad het KB goedkeuren.
Een KB kan ook individueel van aard zijn, bijvoorbeeld voor de benoeming van een ambtenaar 
of het verlenen van gratie aan een persoon. 

Ministeriële besluiten (MB’s)
Een MB voert een wet of een KB uit. Een MB wordt, in tegenstelling tot een KB, niet door de 
koning ondertekend en bevat geen nieuwe rechtsregels. Het bevat alleen aanvullende regels. 

Omzendbrieven
De laatste stap in het uitvoeren van regelgeving is de omzendbrief. Een omzendbrief geeft con-
creter aan hoe bepaalde regels geïnterpreteerd en toegepast moeten worden. Omzendbrieven 
zijn bestemd voor de overheidsdiensten. 
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Van wet naar KB, naar MB, naar omzendbrief: 
een voorbeeld

Om de meest kwetsbare weggebruikers te beschermen, besliste de regering in 2002 een snel-
heidsbeperking van 30 km per uur in de omgeving van scholen in te voeren. 

Welke wet ligt aan de basis?

De regering kreeg van het parlement de bevoegdheid om de verkeersregels vast te leggen in 
de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. De regering moet die wet 
uitvoeren via KB’s.

Welke KB’s zorgen voor de verdere uitvoering?

Om de 30km/uur in schoolomgevingen te kunnen invoeren, moest eerst het begrip ‘school-
omgeving’ worden opgenomen in twee oudere KB’s11, want dat begrip was nog nergens 
omschreven. Beide KB’s werden aangevuld met het begrip ‘schoolomgeving’ en opnieuw uit-
gevaardigd op 14 mei 2002. 
Welke MB’s zorgen voor de verdere uitvoering?
Bij de volgende stap was de minister van Mobiliteit en Vervoer verantwoordelijk. Het is de 
minister die bepaalde verkeersborden mag invoeren12 en die deze borden duidelijk moet 
omschrijven. Zo moeten hun afmetingen en hun plaats voor het hele land op dezelfde manier 
geregeld zijn. 

Het oude MB van 11 oktober 1976 dat de minimale afmetingen en de plaatsingsvoorwaarden 
van de verkeerstekens bepaalde, moest nu ook aangepast worden. In het gewijzigde MB werd 
aangegeven welke verkeersborden in aanmerking komen voor de zone 30 in schoolomgevin-
gen en waar ze aangebracht mogen worden. Het MB werd ook uitgevaardigd op 14 mei 2002.

Welke omzendbrieven?

Tot slot richtte de minister van Mobiliteit en Vervoer een ministeriële omzendbrief aan de gewes-
ten en gemeenten die de wegen beheren. De omzendbrief vertrok ook op 14 mei 2002. 
In die omzendbrief gaf de minister van Mobiliteit en Vervoer de nodige uitleg bij de maatregel 
en extra details over de verkeersborden. De omzendbrief bevatte ook aanbevelingen voor het 

11. Het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het KB van 9 oktober 
1998 dat de vereisten bepaalt voor het instellen van zones met een snelheidsbeperking tot 30 km per uur

12. Volgens het KB van 1975
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regelen van het verkeer in de betreffende straten, en riep de wegbeheerders op om de school-
directies te sensibiliseren om aan verkeersopvoeding te doen.

Wie plaatst de juiste borden op de juiste plaats?

Daarna was het aan de wegbeheerders om de juiste borden ook op de juiste plaats te instal-
leren en ervoor te zorgen dat de beslissing van de regering gerealiseerd werd. 

Een ogenschijnlijk eenvoudige beslissing van de regering vraagt dus een nauwkeurige en 
intensieve follow-up voordat ze in de praktijk gerealiseerd kan worden.

DE FEDERALE REGERING ALS PLOEG 

Een regeringsploeg moet een beleid voeren en daarvoor de nodige beslissingen nemen. Een 
groot deel van beleid wordt vastgelegd tijdens de wekelijkse vergaderingen van de regering op 
de ministerraad. In de ministerraad zetelen alle ministers en meestal ook de staatssecretaris-
sen. De ministerraad vergadert in de regel eenmaal per week, op vrijdagmorgen om 10 uur, in 
de ambtswoning van de premier (de “Wetstraat 16”) en onder zijn leiding. 
De ministerraad legt de belangrijkste beslissingen vast: maatregelen die de regering zal nemen 
naar aanleiding van actuele gebeurtenissen, de betrekkingen met het buitenland, wetsont-
werpen die bij het parlement ingediend zullen worden, de ontwerpen van koninklijk besluit 
enzovoort.

Omwille van de samenhang binnen de regeringsploeg, die zo goed als altijd een coalitie is en 
toch een coherent beleid moet voeren, beslist de ministerraad volgens de consensusproce-
dure: er wordt beraadslaagd tot alle ministers overeenstemming bereiken. Zodra de beslissing 
genomen is, zijn alle ministers solidair verantwoordelijk. Ze moeten naar buiten toe (bijvoor-
beeld in het parlement of tegenover de media) de beslissing mee verdedigen. 
De besprekingen binnen de regering zijn vertrouwelijk. Van de regeringsleden wordt volledige 
discretie verwacht. Om het publiek te informeren over de genomen beslissingen, wordt na 
afloop van de ministerraad gewoonlijk een persmap ter beschikking gesteld van de media. Het 
is ook de gewoonte geworden dat de eerste minister en de betrokken ministers een perscon-
ferentie houden.

Naast de wekelijkse ministerraad vergadert af en toe ook het kernkabinet. Het kernkabinet 
bestaat uit de eerste minister en de vice-eersteministers.13 Het is een informele vergadering die 
vooral bijeenkomt om belangrijke politieke knopen te ontwarren. 

Een minister werkt met medewerkers en met zijn administratie. De algemene manier van werken 
in de federale regering stemt in grote lijnen overeen met die in de Vlaamse Regering. De fede-
rale ministers en staatssecretarissen beschikken over een groot aantal administratieve diensten 
om hun beleid voor te bereiden en uit te voeren, de vroegere ministeries. Nu spreekt men van 
federale overheidsdiensten (FOD’s) en programmatorische overheidsdiensten (POD’s).

13. Elke partij van de coalitie heeft doorgaans één vice-eersteminister. De vice-eersteministers zijn bevoegd voor hun eigen 
beleidsdomein en hebben daarnaast de taak om, net als de eerste minister, de andere beleidsdomeinen te volgen en de 
eerste minister te vervangen als hij verhinderd is.
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Daarnaast hebben alle regeringsleden een kabinet, bestaande uit persoonlijk door hen geko-
zen medewerkers. Zij staan hen bij op politiek vlak: ze onderhandelen namens de minister of 
staatssecretaris, bereiden het antwoord op parlementaire vragen voor enzovoort.

De federale begroting 

Een belangrijk aspect van het beleid is het opstellen van de begroting. Daaruit blijken immers 
de politieke keuzes en prioriteiten van de regering. De begroting is de raming van de inkom-
sten en uitgaven van de federale staat. De begroting geldt telkens voor één jaar, en moet ieder 
jaar worden goedgekeurd door de Kamer. Daartoe dient de regering bij de Kamer een begro-
tingsontwerp in. Dat wordt samen met de beleidsnota’s van de ministers en staatssecretarissen 
besproken. In hun beleidsnota geven de ministers aan welk beleid ze het volgende jaar willen 
voeren en welke middelen ze daarvoor willen inzetten. Uit de begroting en de beleidsnota’s 
blijkt wat de regering wil doen om de economie te stimuleren, de armoede te bestrijden, de 
sociale zekerheid veilig te stellen, de veiligheid te handhaven enzovoort.

Bij het opstellen van de begroting is de regering gebonden door strenge Europese regels. 
De landen van de Europese Unie spraken immers af dat hun begrotingen zoveel mogelijk in 
evenwicht moeten zijn. Dat betekent dat de regeringen niet meer geld uitgeven dan dat ze 
ontvangen. 
De Europese begrotingsregels zijn gebaseerd op drie eisen:

1. het tekort moet lager zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product;
2. de schuld moet lager zijn dan 60 procent van het bbp of in voldoende mate afnemen;
3. landen moeten een middellange-termijndoelstelling  nastreven.

Als de Raad van de Europese Unie merkt dat een land zich niet aan de afspraken houdt, zal dat 
land een waarschuwing krijgen. Het land krijgt dan enkele maanden de tijd om zijn inkomsten 
en uitgaven aan te passen. De Raad kan zware boetes opleggen, wanneer ze vindt dat een 
land een buitensporig tekort heeft en daar te weinig actie tegen onderneemt. 

Voor de landen die bij de Eurogroep horen, geldt ook dat ze ieder jaar in april een stabiliteits-
programma moeten indienen waarin ze aangeven wat de budgettaire plannen zijn voor het 
komende jaar en de twee jaren daarna. Verder moeten de eurolanden uiterlijk op 15 oktober 
hun jaarlijkse begrotingsplannen opsturen naar de Commissie en de Eurogroep. 

Op de strenge begrotingsregels van Europa is ook kritiek. Een aantal economen vinden een 
soepeler begrotingsbeleid in tijden van economische crisis nodig, om net dan meer publieke 
investeringen te kunnen doen.
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J Samenwerking en conflictoplossing 
in het federale België

De federale overheid, de gemeenschappen en gewesten hebben elk hun eigen, exclusieve 
beleidsdomein en kunnen elk hun eigen rechtsregels maken. Met andere woorden, elke mate-
rie behoort slechts tot de bevoegdheid van één regelgever. Ook bestaat er geen hiërarchie 
tussen een federale wet en een decreet of ordonnantie van een gemeenschap of gewest. De 
drie beleidsniveaus zijn gelijkwaardig.

De verschillende overheden moeten de wettelijk vastgelegde bevoegdheidsverdeling respec-
teren om niet in elkaars ‘vaarwater’ te komen en bevoegdheidsbetwistingen te vermijden. Ze 
mogen ook geen beslissingen nemen die elkaars belangen kunnen schaden. Maar de precieze 
verdeling van de bevoegdheden is niet altijd duidelijk en geeft soms aanleiding tot verwarring. 
In de praktijk doen er zich dan ook regelmatig geschillen voor tussen de betrokken overheden. 

Een voorbeeld:
De wet tot bescherming van het maritieme milieu bepaalt dat de federale overheid een risico-
schip naar een haven kan brengen. Maar de federale overheid heeft geen zeggenschap over 
het toelaten van een schip tot een haven, want dat is een gewestelijke bevoegdheid. Het is dus 
denkbaar dat de federale overheid een risicoschip naar een haven stuurt, waar dat schip ver-
volgens geen toegang krijgt. Hoe kunnen de betrokken administraties een dergelijk probleem 
oplossen? Welke instantie is bevoegd om een uitspraak te doen?

Sommige problemen hebben een impact op het grondgebied van verschillende gewesten. 
Als bijvoorbeeld de Waalse overheid laks optreedt tegen de vervuiling van de Maas, kan het 
vervuilde Maaswater milieuproblemen veroorzaken in Vlaanderen. Tot welke instantie kan de 
benadeelde overheid zich richten?

Om conflicten te voorkomen werden allerlei vormen van overleg en samenwerking wettelijk 
vastgelegd. Om conflicten die zich toch voordoen te regelen, werden instellingen opgericht 
die een uitspraak doen of die, via onderhandelingen, proberen om tot een vergelijk te komen.

Conflicten voorkomen

Elke overheid moet bij de uitoefening van haar bevoegdheden het principe van de fede-
rale loyauteit respecteren. Dat principe werd in 1993 in de Grondwet (art. 143) vastgelegd, 
en betekent dat alle overheden ‘loyaal’ moeten zijn tegenover de federale structuur van het 
land: ze worden geacht om rekening te houden met elkaars wederzijdse belangen en geen 
beleids daden te stellen of rechtsregels aan te nemen die de andere delen van de staat kunnen 
schaden. Dat is het basisprincipe van de samenwerking tussen de verschillende overheden. 
Maar dat principe is nogal abstract en moeilijk afdwingbaar. Daarom werden verschillende 
instellingen en procedures in het leven geroepen om conflicten te voorkomen. 
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VOORAFGAAND ADVIES DOOR DE RAAD VAN STATE

Alle regeringen moeten elk voorontwerp van wet, decreet, ordonnantie en uitvoeringsbesluit 
voorleggen aan de Raad van State, afdeling Wetgeving.14 Die onderzoekt onder andere of het 
initiatief strookt met de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling. 
Voor initiatieven die uitgaan van volksvertegenwoordigers (voorstellen van wet, decreet of 
ordonnantie) is het advies van de Raad van State niet verplicht. Zij moeten enkel voor advies 
naar de Raad van State als een derde van de parlementsleden daarom verzoekt, of als de 
meerderheid van een taalgroep van een parlement daarom verzoekt. 
Het advies van de Raad van State is niet bindend maar de regering of het parlement en houdt 
er meestal wel rekening mee en past dan de wettekst aan. Op die manier werden al heel wat 
betwistingen vermeden. Als echter de tekst niet aangepast wordt, dan kan de overheid die zich 
benadeeld acht (in dit stadium, dus voordat het parlement het ontwerp of voorstel heeft goed-
gekeurd) het dossier eerst nog aan het Overlegcomité voorleggen. 

HET OVERLEGCOMITÉ

Het Overlegcomité is een politiek orgaan dat samengesteld is uit een gelijk aantal ministers 
van de federale regering en van de gemeenschaps- en gewestregeringen. Er is ook een gelijk 
aantal Nederlandstalige en Franstalige ministers. In het Overlegcomité proberen de ministers 
tot een consensus te komen. Er kan over elk politiek onderwerp overleg worden gepleegd. Het 
Overlegcomité behandelt ook bevoegdheids- en belangenconflicten. 
Het gebeurt frequent dat wetgevende initiatieven die aanleiding zouden kunnen geven 
tot een betwisting, aan het Overlegcomité voorgelegd worden om de lont uit het kruitvat te  
halen. Het Overlegcomité probeert binnen 40 dagen een oplossing te zoeken waar alle minis-
ters in het comité mee instemmen. Meestal wordt er rekening gehouden met een uitspraak van 
het Overlegcomité.

Wanneer dat niet gebeurt, dan bestaat het risico dat de bewuste wet of het decreet in geval van 
een bevoegdheidsovertreding later vernietigd wordt door het Grondwettelijk Hof.

SAMENWERKING

Interministeriële conferenties
In de interministeriële conferenties maken de verschillende regeringen van het land beleidsaf-
spraken met elkaar over bepaalde beleidsdomeinen. Het is een forum waar ze proberen hun 
beleidsbeslissingen op elkaar af te stemmen. 

Verplichte samenwerkingsprocedures 
Er bestaan ook samenwerkingsprocedures waaraan de verschillende overheden zich moeten 
houden. Soms kunnen ze maar een beslissing nemen, als er eerst een voorafgaand overleg of 
een voorafgaand advies is geweest. Soms is zelfs een voorafgaand akkoord van een andere 
overheid verplicht. Wordt die verplichting niet nagekomen, dan kan dat een grond zijn om ach-
teraf die rechtsregel te vernietigen.

14. De Raad van State bestaat uit twee afdelingen:
- de afdeling Bestuursrechtspraak, die optreedt als rechtscollege en een bindende uitspraak kan doen bij administratieve 

rechtshandelingen 
- de afdeling Wetgeving, een adviesorgaan dat bevoegd is om juridisch advies te verlenen over ontwerpen of voorstellen 

van wet, decreet of ordonnantie, en ontwerpen van uitvoeringsbesluiten.
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Voorbeeld van overlegplicht:

Er is een overlegplicht tussen de gewestregeringen en de federale regering over de samenwerking 

tussen enerzijds de maatschappijen voor stads- en streekvervoer en anderzijds de spoorwegen. 

Bedoeling is de verschillende vormen van openbaar vervoer zo goed mogelijk op elkaar af te 

stemmen.

Samenwerkingsakkoorden
De verschillende overheden kunnen ook vrijwillig samenwerkingsakkoorden met elkaar afslui-
ten, om gezamenlijk bevoegdheden uit te oefenen, bepaalde diensten gezamenlijk op te 
richten en te beheren.

Voorbeeld van een samenwerkingsakkoord: 

Door een samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse overheid en het Waalse Gewest kunnen 

Vlaamse gehandicapten terecht in Wallonië en omgekeerd. Wie ingeschreven is bij het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), kan onder bepaalde voorwaarden ook 

gebruik maken van een voorziening in Wallonië. Die persoon hoeft zich daarvoor niet eerst in te 

schrijven bij de Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées. Hij moet alleen 

aantonen waarom de Waalse voorziening beter geschikt is dan de Vlaamse (bijvoorbeeld de Waalse 

voorziening is gemakkelijker bereikbaar, of haar aanbod sluit beter aan bij de zorgvraag).

Conflicten regelen

Wat gebeurt er als er een conflict ontstaat tussen de verschillende overheden?  De eerste 
vraag is dan: welk soort conflict? In essentie kunnen zich twee soorten conflicten voordoen: 
bevoegdheidsconflicten en belangenconflicten. 

BEVOEGDHEIDSCONFLICTEN

Er is sprake van een bevoegdheidsconflict als een overheid een beleidsbeslissing neemt of 
regelgeving goedkeurt die tot het bevoegdheidsdomein van een andere overheid behoort. 

Als het Vlaams Parlement een decreet zou goedkeuren in verband met de sociale zekerheid, 
dan overtreedt het de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling, want sociale zekerheid is een 
federale bevoegdheid. Als de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wet zou uitvaardigen 
in verband met het plaatsen van windmolens om elektriciteit op te wekken, dan zou er ook 
sprake zijn van een schending van de bevoegdheidsverdeling, want energie is een geweste-
lijke bevoegdheid.

Regeling van bevoegdheidsconflicten door het Grondwettelijk Hof
Bij een bevoegdheidsconflict gaat het om een juridisch conflict en komt de zaak voor een recht-
bank: het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof werd samen met de gemeenschappen 
en gewesten opgericht om uitspraak te kunnen doen bij conflicten tussen de rechtsregels van 
de verschillende overheden. Er bestaat namelijk geen hiërarchie tussen die rechtsregels, van-
daar de noodzaak van een onafhankelijk orgaan (een soort scheidsrechter) dat een bindende 
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uitspraak kan doen. Het Grondwettelijk Hof is samengesteld uit twaalf leden. De helft ervan zijn 
juristen, de andere helft gewezen politici.
Het Grondwettelijk Hof treedt maar op als een zaak wordt voorgelegd. Als een parlement een 
rechtsregel zou goedkeuren die buiten zijn bevoegdheden valt, dan kunnen overheden (of 
sinds 1989 ook individuele burgers15) die rechtsregel aanvechten bij het Grondwettelijk Hof. Als 
het Grondwettelijk Hof daarop ingaat, wordt de aangevochten rechtsregel vernietigd.

BELANGENCONFLICTEN

Er is sprake van een belangenconflict als een overheid zich benadeeld acht door een beslis-
sing van een andere overheid, ook al blijft laatstgenoemde strikt binnen haar bevoegdheden. 
Er is in dat geval geen sprake van een juridisch maar van een politiek probleem. Het wordt niet 
opgelost door een rechtbank maar via politieke dialoog. Dat kan gebeuren in de Senaat en in 
het Overlegcomité.

Voorbeeld:

De gewesten zijn bevoegd voor de bescherming van het leefmilieu en de strijd tegen de geluids-

hinder en dus kunnen zowel het Vlaams, Waals als Brussels Hoofdstedelijk Gewest autonoom 

geluidsnormen opleggen. Maar de vliegtuigen die de nationale luchthaven van Zaventem aandoen, 

vliegen zowel over het Brussels als over het Vlaams Gewest. De Brusselse geluidsnormen zijn veel 

strenger dan de Vlaamse en er worden hoge boetes opgelegd aan luchtvaartmaatschappijen die de 

normen overschrijden. 

Dit kon belangrijke gevolgen hebben voor de inwoners van de Vlaamse rand. Daarom diende de 

Vlaamse Regering in 2017 een belangenconflict in. De Vlaamse Regering meende ernstig in haar 

economische belangen te worden geschaad door de nultolerantie van de Brusselse Regering. 

Volgens Vlaanderen kan dat beleid immers raken aan de werkgelegenheid op Brussels Airport. De 

kans op jobverlies is reëel doordat vliegtuigmaatschappijen hun toevlucht zouden kunnen zoeken 

tot andere luchthavens waar dergelijke boetes niet gelden. 

In dit belangenconflict staat het economisch motief van Vlaanderen tegenover de gezondheidsmo-

tieven van de Brusselse Regering. 

Als het Overlegcomité geen consensus bereikt, blijft het conflict onbeslecht. Belangenconflicten 
kunnen dus alleen worden opgelost als er een wil tot overleg en samenwerking bestaat. 

 Bevoegdheidsconflict Belangenconflict

 Juridisch conflict Politiek conflict

 Raad van State of Overlegcomité
 Grondwettelijk Hof

15. Individuele burgers moeten kunnen aantonen dat hun belangen geschaad zijn.
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K Rechtsbescherming tegen 
de overheid

Een basisprincipe van de democratische rechtsstaat is dat de burger beschermd moet worden 
tegen mogelijke willekeur en discriminatie van de overheid. Een overheid kan maatregelen 
nemen, rechtsregels maken of beleidsdaden stellen die goed bedoeld zijn, maar bepaalde bur-
gers ongewild schade berokkenen. Het kan gebeuren dat een burger bij een overheidsdienst 
niet de dienstverlening heeft gekregen waar hij recht op heeft.

Wat kan een burger dan doen als hij zich benadeeld acht? Hoe moet hij zich verweren als hij 
door een overheidsdienst onheus behandeld wordt? Kan hij een overheidsbeslissing aanvech-
ten? En bij welke instantie?

Ombudsdiensten

Wie zich benadeeld acht, moet eerst proberen om de klacht rechtstreeks met de betrokken 
overheidsdienst op te lossen. Als hij daar geen genoegdoening krijgt, kan hij eventueel met zijn 
klacht terecht bij een ombudsdienst. De belangrijkste taak van een ombudsdienst is immers het 
behandelen van klachten van de burger over de werking van de administratie. Ombudsdiensten 
zijn echter ‘tweedelijnsdiensten’. Dat betekent dat de betrokkene eerst zelf al contact moet 
hebben gehad met de overheidsdienst waarover hij een klacht indient. Dat wordt het ‘ken-
baarheidsbeginsel’ genoemd: de klacht moet al bekend zijn bij de ‘aangeklaagde’ dienst.

Op verschillende bestuursniveaus werden al initiatieven genomen om een ombudsman of 
ombudsvrouw aan te stellen. Dat is bij zowel de federale overheid als de Vlaamse overheid56 

het geval. Ook heel wat gemeenten hebben een ombudsdienst. Ook bij overheidsorganisaties 
als bpost en de NMBS is een ombudsdienst actief. 

Een van de fundamentele kenmerken van ombudsdiensten is hun onafhankelijkheid. Dat wil 
zeggen dat zij niet onder de voogdij vallen van de instanties die hen hebben opgericht. 

Ombudsdiensten zijn niet bevoegd om in een klachtdossier beslissingen af te dwingen of een 
vonnis of arrest te vellen zoals een rechtbank. Ze kunnen alleen bemiddelend optreden tussen 
de burger en de administratie waarover de burger een klacht heeft. Heel wat klachten zijn daar-
door al tot een oplossing gebracht, zo blijkt uit bijvoorbeeld de jaarverslagen van de Vlaamse 
Ombudsdienst. 

Als een ombudsdienst een klacht behandelt, probeert hij niet alleen te bemiddelen in dat ene 
klachtdossier. Vaak worden er ook structurele problemen zichtbaar die ‘dossieroverschrijdend’ 
zijn. De ombudsman moet dan, op grond van zulke bevindingen, aanbevelingen formuleren 
om de dienstverlening van de overheidsdiensten te verbeteren. Die aanbevelingen zijn echter 
niet afdwingbaar, maar doordat ze ook openbaar gemaakt worden via jaarverslagen, gaat er 
toch een moreel gezag van uit en blijken ze wel een impact te hebben op de concrete werking 
van de betrokken overheidsdiensten.
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De burger krijgt niet automatisch voldoening als hij  zich tot de betrokken administratie wendt 
of een beroep doet op een ombudsdienst. Maar in het administratief recht bestaan er nog aller-
lei andere beroepsprocedures waar de burger gebruik van kan maken als hij zich benadeeld 
acht. Voor sommige beroepsprocedures bestaan er speciale rechtscolleges. Zo kan bijvoor-
beeld de deputatie van een provincie optreden als een rechtscollege bij klachten in verband 
met wangedrag van OCMW-ambtenaren of -raadsleden. Voor sommige schadegevallen kan 
een burger bij een gewone rechtbank een klacht indienen tegen de staat.

De Raad van State

De hoogste administratieve rechtbank van het land is de Raad van State.
De Raad van State bestaat uit twee afdelingen:

 ● de afdeling Wetgeving, die juridisch advies geeft aan de regeringen en parlementen bij 
de voorbereiding van hun wetten, decreten en besluiten;

 ● de afdeling Bestuursrechtspraak, die optreedt als rechtscollege. 

De afdeling Bestuursrechtspraak is bevoegd om ‘administratieve rechtshandelingen’ te ver-
nietigen en te schorsen. Administratieve rechtshandelingen zijn bindende beslissingen van de 
federale regering, de gewest- en gemeenschapsregeringen, de ministers, de provincies en de 
gemeenten. Het gaat dus om KB’s, MB’s, ministeriële omzendbrieven, beslissingen van depu-
taties en van colleges van burgemeester en schepenen. De Raad van State kan ook arresten 
vellen over beslissingen van openbare diensten zoals de VRT en de NMBS, over geschillen in 
verband met beslissingen van examencommissies en over beslissingen van parlement met 
betrekking tot overheidsopdrachten en het niet-politieke personeel.

Wetten, decreten en ordonnanties zijn geen administratieve rechtshandelingen en kunnen bij-
gevolg niet door de Raad van State worden vernietigd.

Wanneer kan een administratieve rechtshandeling worden vernietigd?

De Raad van State kan een administratieve rechtshandeling vernietigen:
 ● als ze in strijd is met een hogere rechtsnorm (de Grondwet, een wet, een decreet, een 

Europese richtlijn);
 ● als de betrokken overheid niet bevoegd was om die beslissing te nemen;
 ● als de betrokken overheid een procedurefout heeft gemaakt.

Voorbeeld: een ambtenaar kan vragen dat een tuchtsanctie wordt vernietigd als hij, in 
strijd met het reglement, niet werd gehoord of als bij de beslissing onaanvaardbare 
motieven hebben doorgewogen.

De Raad van State kan alleen een administratieve rechtshandeling vernietigen als een burger, 
een rechtspersoon (vennootschap, vzw enzovoort) of een overheidsinstantie dat vraagt. De 
Raad van State zal dus nooit uit zichzelf een overheidsbeslissing vernietigen. Als de Raad van 
State een arrest velt waarin een overheidsbeslissing wordt vernietigd, heeft dat arrest terugwer-
kende kracht tot op de datum waarop die overheidsbeslissing werd genomen. 
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Wanneer kan een administratieve rechtshandeling worden geschorst?
Een proces bij de Raad van State kan lang aanslepen. Gemiddeld duurt dat 2,5 jaar. Ondertussen 
kan een administratieve rechtshandeling iemand ernstig of zelfs onherstelbaar schaden. Als de 
benadeelde dat kan aantonen, kan de Raad van State die beslissing schorsen. Dat gebeurt in 
administratief kortgeding. De rechtshandeling blijft nog bestaan – ze is immers nog niet vernie-
tigd – maar mag niet worden toegepast zolang de Raad van State geen definitieve uitspraak 
heeft gedaan.

Voorbeeld:
Een gemeentebestuur beslist om een bouwvergunning toe te kennen aan een fabriek. De 
fabriek zal opgetrokken worden dicht bij een woonkern. De buurtbewoners zijn van oordeel dat 
die bouwvergunning onwettig is omdat er geen rekening is gehouden met een bezwarend mili-
eurapport. Ze vrezen dat de fabriek kankerverwekkende stoffen zal uitstoten en veel geur- en 
geluidshinder zal veroorzaken. Ze dienen bij de Raad van State een verzoek in tot vernietiging 
van die bouwvergunning, en vragen ook om de bouwvergunning voorlopig te schorsen tot er 
een definitieve beslissing is genomen. Als de Raad van State ingaat op het verzoek tot schor-
sing, mag de fabriek de bouwwerken niet starten, ook al heeft ze een geldige bouwvergunning. 

Het Grondwettelijk Hof

De bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof lijkt op die van de Raad van State. Het Hof kan ook 
rechtsregels vernietigen. Het verschil ligt in de aard van de rechtsregels: 

 ● de Raad van State kan zich alleen uitspreken over administratieve rechtshandelingen;
 ● Het Grondwettelijk Hof kan zich alleen uitspreken over wetten, decreten en ordonnan-

ties (dus rechtsregels van de wetgevende macht).

Het Grondwettelijk Hof is belangrijk voor de bescherming van de fundamentele rechten en 
vrijheden van de individuele burgers. Onze Grondwet omschrijft deze rechten en vrijheden in 
verschillende artikelen. 

 ● artikel 8 tot en met 32. Het gaat hier bijvoorbeeld over gelijke rechten voor mannen en 
vrouwen, stemrecht voor burgers van de Europese Unie, rechten over privé-eigendom, 
vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, persvrijheid, rechten over sociale zeker-
heid enzovoort;

 ● artikel 170, dat bepaalt dat de belastingen alleen door de verkozen organen (d.w.z. par-
lementen, provincieraden en gemeenteraden) ingevoerd kunnen worden;

 ● artikel 172, dat betrekking heeft op het gelijkheidsbeginsel in belastingszaken;
 ● artikel 191, dat handelt over het gelijkheidsbeginsel voor vreemdelingen.

Wanneer een wet, een decreet of een ordonnantie in strijd is met een van die grondswets-
artikelen, dan kan het Grondwettelijk Hof die rechtsregels vernietigen. Het Grondwettelijk Hof 
kan echter nooit uit eigen beweging een arrest vellen. Het kan alleen een uitspraak doen over 
kwesties die aan het Hof werden voorgelegd. 

De verschillende regeringen en de verschillende parlementen (op voorwaarde dat twee derde 
van de verkozenen daarom vragen) kunnen een beroep indienen om een wet, decreet of 
ordonnantie te vernietigen. Maar ook personen, bedrijven en organisaties kunnen dat doen, 
als ze aantonen dat ze een belang hebben bij de nietigverklaring. Ze moeten kunnen bewijzen 
dat ze een concreet nadeel ondervinden door de bestreden rechtsregel. 
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De Europese UnieL

Wat ging vooraf aan de samenwerking in Europa?

De Europese geschiedenis is er een van een eindeloze reeks oorlogen afgewisseld met wapen-
stilstanden. In de 19e en 20e eeuw werden de internationale betrekkingen tussen de nationale 
staten overheerst door de gedachte van soevereiniteit van elke natie. De machtige Europese 
staten bestreden elkaar om de overheersing van de handel, de industrie, de kolonies. Desnoods 
werd die strijd op het slagveld gevoerd.

Na de verschrikking van de Tweede Wereldoorlog lag Europa in puin. De bevolking snakte naar 
vrede. Europa moest heropgebouwd worden en een aantal filosofen, intellectuelen en politieke 
leiders hadden daarbij een heel nieuw project voor ogen: een Europa van vrede en samen-
werking, gebaseerd op nieuwe regels. De idee was gegroeid dat conflicten die ontstonden uit 
nationalisme alleen vermeden kunnen worden door dat nationalisme te overstijgen, door een 
structuur te bouwen die over de nationale grenzen heen ging. De idee was niet nieuw, maar 
maakte nu meer kans dan ooit.

Een extra stimulans voor een nieuwe samenwerkingsvorm in Europa werd gegeven door de 
Verenigde Staten. Voor de wederopbouw kreeg Europa financiële hulp van de Verenigde Staten 
met het zogenaamde Marshallplan. De VS hadden zelf ook baat bij deze hulp, het leverde hen 
immers een nieuwe afzetmarkt voor hun producten. Met het Marshallplan wilden de VS ook voor-
komen dat het communisme verder voet aan de grond zou krijgen in West-Europa. De VS eisten 
dat de Marshallhulp werd verdeeld in onderling overleg tussen de West-Europese landen. De 
Oost-Europese landen vielen door de afspraken van de Conferentie van Jalta (1945) onder de 
invloedzone van de Sovjet-Unie. Dat was meteen ook het begin van de Koude Oorlog.

Een tweede concrete stap naar samenwerking was een nieuw conflict tussen Frankrijk en 
Duitsland in 1948. Frankrijk wilde bescherming tegen een mogelijke nieuwe Duitse dreiging en 
eiste controle over de kolen- en staalindustrie in het Ruhrgebied. Kolen en staal vormden immers 
de basis van de wapenindustrie. Duitsland verzette zich tegen een Franse controle. Robert 
Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, deed een tegenvoorstel. Zowel de Franse 
als Duitse kolen- en staalindustrie zou onder gemeenschappelijk toezicht komen en niet langer 
afhankelijk zijn van nationale overheden. België, Luxemburg, Nederland en Italië sloten zich bij 
het Schumanplan aan. In 1951 werd zo het eerste Europese samenwerkingsverband opgericht: 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Voor het eerst in de geschiedenis ston-
den zes Europese staten een deeltje van hun soevereiniteit permanent af aan een supranationale 
instelling. 

Over de noodzaak van Europese samenwerking was er een grote eensgezindheid, maar hoe een 
Europese eenheid er moest uitzien was minder duidelijk. De eerste samenwerkingsverbanden 
kwamen van een generatie die aan den lijve had ondervonden wat internationale onveiligheid en 
instabiliteit betekenden en hoe belangrijk vrijheid, beschaving en een internationale rechtsorde 
konden zijn. 
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De eenmaking van Europa ging vanaf 1948 
stapsgewijs verder. Maar van bij het begin 
bestonden er twee visies: een Europa van 
politieke samenwerking en eenheid in 
beleid (een federaal Europa met supra-
nationale instellingen), tegenover de 
macht van de nationale staten en de beper-
king van Europa tot een economische 
eenheidsmarkt (een Europa van intergou-
vernementele samenwerking). 

In de hele ontwikkeling van de Europese 
samenwerking en tot vandaag zien we die 
twee strekkingen bestaan en vertaald in 
de instellingen van de Europese Unie. Het 
getouwtrek tussen de twee visies verklaart 
waarom de Europese Unie vandaag niet 
helemaal werkt volgens de scheiding der 
machten, met een regering, een parlement 
en een rechterlijke macht.

Jean Monnet was een Franse zakenman en een groot bezieler van de 
Europese eenmakingsgedachte. Monnet had een ruime internationale 

handelservaring en heel wat internationale contacten. Hij was reeds tijdens 
de Eerste Wereldoorlog economisch verbindingspersoon tussen Frankrijk en 

zijn bondgenoten en werkte voor de Volkenbond na de Eerste Wereldoorlog. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zorgde hij voor de coördinatie tussen Frankrijk 

en de geallieerde bondgenoten voor de oorlogsbevoorrading. Aan het einde van 
de oorlog werd hij belast met het uitwerken van plannen voor Frankrijks naoorlogse 

economische herstel. Monnet werd daarna de ontwerper van het Schuman-plan. Samen met 
Robert Schuman wordt hij tot de ‘vaders’ van de Europese Economische Gemeenschap gere-
kend. Maar voor Monnet moest de Europese integratie veel verder gaan. Zelfs verder dan de 
Europese grenzen: “De zes Europese landen zijn niet begonnen aan de grote onderneming 
om de muren neer te halen die hen scheiden, om vervolgens nog hogere muren op te richten 
jegens de buitenwereld” schreef Monnet begin van de jaren 50. “Wij verbinden geen staten, wij 
verenigen mensen.”
Monnet wilde “een organisatie van de wereld die het mogelijk zal maken om alle hulpbronnen 
zo goed mogelijk te exploiteren en ze evenwichtig over de mensheid te verdelen, zodat op die 
manier in de hele wereld vrede en geluk worden geschapen.” De verantwoordelijkheid voor 
internationale samenwerking moest worden vastgelegd in regels en instituten. Iedere staat 
moest daarin medeverantwoordelijk zijn voor het geheel, zonder discriminatie tussen staten 
met veel en staten met weinig macht.
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Kroatië Zweden Spanje Tsjechië LetlandItalië Litouwen Roemenië België SlovakijeIerland Malta SloveniëCyprus

1948
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De weg naar 27 lidstaten

 ● Om de hulp van het Marshall-plan te verdelen, wordt de Organisatie voor Europese 
Economische Samenwerking (OEES) opgericht. Die organisatie bestaat nog steeds als 
de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

 ● Onder de dreiging van de Koude Oorlog sluiten de Benelux, Frankrijk en Groot-Brittannië 
een pact om elkaar militair bij te staan en wordt de Westerse Unie opgericht. In 1954 
wordt dat de West-Europese Unie waarbij ook Duitsland en Italië toetreden. 

 ● De VS breiden hun economische hulp uit tot militaire bescherming, wat tot de oprichting 
van de NAVO (het Noord-Atlantisch Pact) leidt.

 ● De Raad van Europa wordt opgericht, met de bedoeling hier een supranationale 
Europese instelling van te maken. Benelux, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Ierland, 
Denemarken, Noorwegen en Zweden zijn lid. Het oorspronkelijke doel laat men echter 
al vlug varen. 

 De Raad van Europa bestaat vandaag uit 47 lidstaten. De Raad van Europa ziet toe op 
de naleving van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden (EVRM). Let op: de Raad van Europa is geen instelling van 
de Europese Unie! Niet te verwarren met de Europese Raad.

 ● Oprichting van de EGKS, het eerste supranationale orgaan binnen Europa, met de zes 
lidstaten Benelux, Duitsland, Frankrijk en Italië. De Britten aarzelen en wachten uiteinde-
lijk tot in 1973 om toe te treden. 

 ● De landen van de EGKS willen een stap verder gaan in de samenwerking. Daarom 
richten ze de EEG (Europese Economische Gemeenschap) op in Rome. Ze willen een 
grote gemeenschappelijke markt tot stand brengen, gebaseerd op het vrije verkeer van 
personen, goederen, diensten en kapitaal. Om Frankrijk over de streep te halen richten 
ze ook Euratom op, het Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.
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 ● De EEG werkt verder aan een douane-unie en een gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
EGKS, EEG en Euratom smelten samen tot één Raad en één Commissie. 

 In 1965 ontstaat een zware crisis: de Franse president Charles De Gaulle blijft afwezig 
op de vergaderingen van de Raad van Ministers. Hij verzet zich daarmee tegen het 
groeiende belang van de Europese Commissie en tegen de stemming met een gekwa-
lificeerde meerderheid. Er volgt een compromis: als er voor een lidstaat grote belangen 
op het spel staan, zal een beslissing pas genomen worden als er unanimiteit is. 

 ● Toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

 ● Eerste rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement.

 ● Griekenland treedt toe.

1973

1979

1981

PolenOostenrijk Frankrijk Bulgarije Hongarije Duitsland Estland Luxemburg Portugal Griekenland Finland Nederland Denemarken

1962
1968
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1986

1992

1995

1997

2002

2004

 ● Spanje en Portugal treden toe (12 lidstaten). In het-
zelfde jaar wordt de Europese Akte ondertekend, die 
de gemeenschappelijke markt verder moet uitbouwen 
door het afschaffen van douaneposten en administra-
tieve en fiscale belemmeringen voor de vrije handel.

 ● In 1992 wordt het Verdrag van Maastricht ondertekend. Vanaf dat moment wordt ook 
samengewerkt op vlak van justitie, politie en buitenlands beleid. Er wordt ook beslist om 
in de toekomst met een gemeenschappelijke munt te gaan werken, de euro. Voortaan 
spreken we van de Europese Unie, de EU. 

 ● Finland, Oostenrijk en Zweden treden toe (15 lidstaten).

 ● Een grote groep landen uit Oost- en Centraal Europa staan te dringen om toe te tre-
den tot de EU. Maar daarvoor moet de EU efficiënter beslissingen kunnen nemen. De 
grote verandering die nodig was, is in verschillende stappen gebeurd. Het Verdrag van 
Amsterdam is een eerste stap.

 ● Het Verdrag van Nice, in 2001, is een nieuwe poging om de Unie voor te bereiden op de 
uitbreiding.

 ● Invoering van de eurobankbiljetten en de euromunten.

 ● Toetreding van Malta, Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, 
Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië (25 
lidstaten). Er wordt een voorstel voor een Europese 
Grondwet voorgelegd, waarover in de verschillende lid-
staten zal gestemd worden.

2001
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2005

2007

2009

2013

2020

 ● Frankrijk en Nederland stemmen in een referendum tegen het voorstel voor een 
Europese Grondwet. Er moet gewerkt worden aan een alternatief verdrag.

 ● Toetreding van Bulgarije en Roemenië (27 lidstaten).

 ● Een nieuw verdrag, het Verdrag van Lissabon, treedt in werking.  
Het is de opvolger van de afgewezen Europese Grondwet en  
biedt de structuren die nodig zijn om samen te werken  
met alle lidstaten.

 ● Kroatië treedt toe. De EU bestaat nu uit 28 lidstaten.

 ● 2020 Groot-Brittannië verlaat de EU. 27 lidstaten blijven in de EU.

Het Verdrag van Lissabon
Na de afwijzing van de Europese Grondwet door Nederland en Frankrijk in 2005 volgden 
enkele jaren van bezinning en intensieve onderhandelingen tussen de lidstaten van de EU, 
wat uitliep op het Verdrag van Lissabon. Dat werd op de Europese Top van 13 december 2007 
door de staatshoofden en regeringsleiders ondertekend. Het Verdrag kwam in de plaats van 
de Europese Grondwet en heeft als doel de EU democratischer, doorzichtiger en efficiënter 
bestuurbaar te maken. 

De nadruk ligt meer op actuele problemen als klimaatverandering, het energievraagstuk, duur-
zame ontwikkeling en veiligheid. Er komt ook verandering in de besluitvormingsprocedures: 
bijvoorbeeld op het vlak van immigratie- en asielbeleid, criminaliteitsbestrijding en justitiële 
samenwerking, stemt de Raad van de Europese Unie nu met gekwalificeerde meerderheid. 
Eén lidstaat kan geen veto meer stellen.
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Bevoegdheden

De Europese Unie heeft bevoegdheden over een groot aantal thema’s: 
 ● buitenlands beleid: asiel- en migratiebeleid, buitenlands beleid, defensie, douane, 

humanitaire hulp, mensenrechten, ontwikkelingshulp, Schengen- en visabeleid, de uit-
breiding van de EU; 

 ● cultuur en onderwijs: audiovisueel beleid, cultuur, informatiemaatschappij, onderwijs- 
en jeugdbeleid, onderzoeks- en innovatiebeleid;

 ● economie en geld: begroting van de Europese Unie, concurrentiebeleid, coördinatie 
van nationale economieën, douane, economisch en monetair beleid, energiebeleid, de 
euro, fiscaal beleid, fraudebestrijding, handel, interne markt, ondernemingen- en indus-
triebeleid, telecommunicatie, vervoer;

 ● gezondheid en sociale zaken: consumentenrechten, voedselveiligheid , volksgezondheid;
 ● werkgelegenheids- en sociaal beleid; 
 ● landbouw en milieu: energie, landbouw, milieu, visserij;
 ● recht en veiligheid: asiel- en migratie, consumentenrechten, criminaliteit, defensie, 

 justitie, vrijheid en veiligheid, mensenrechten, rechtspraak, terrorisme.

Een vrije Europese markt 
De Europese Unie is erin geslaagd om een interne markt te creëren, waar er tussen de landen 
onderling geen handelsbarrières meer zijn. Tot 1993 kon je niet van het ene land in het andere 
zonder grenscontroles en douane. Die barrières zijn weggevallen. Binnen de EU is er in prin-
cipe vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Daardoor kunnen bedrijven 
makkelijk produceren en handelen in de hele Unie en kan iedere EU-burger in een andere 
lidstaat wonen en werken. In principe, want er blijven wel hier en daar een aantal beperkingen 
gelden.

Een actief consumentenbeleid
Het idee van een Europees consumentenbeleid met een goede bescherming van de consu-
ment ontstond al vroeg in de jaren 1970. Als je over de hele Unie vrij goederen en diensten kunt 
verhandelen, dan zijn er ook eenvormige regels nodig die in al die landen gelden. Zo zorgde 
Europa voor regels over de veiligheid van speelgoed, elektrische apparaten, cosmetica, medi-
cijnen, machines en pleziervaartuigen. Zo werkt Europa nu aan regels tegen misleidende 
reclame en agressieve verkooppraktijken, de voedselveiligheid en de etikettering van produc-
ten zodat de consument goed weet wat hij koopt. 

Buitenlands beleid
De Europese landen proberen een gezamenlijk buitenlands beleid tot stand te brengen, dat 
gericht is op het wereldwijd uitdragen van democratie en mensenrechten. De EU is een belang-
rijke handelspartner voor vele landen en levert zowat de helft van alle officiële internationale 
ontwikkelingshulp in de wereld. De EU is internationaal dus een partner van betekenis die heel 
wat invloed zou kunnen hebben. Nochtans werd er op vlak van een gemeenschappelijk buiten-
lands beleid in de afgelopen jaren weinig vooruitgang geboekt. 
Een anekdote illustreert dat: de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van de VS, 
Henry Kissinger, zou zich ooit afgevraagd hebben welk nummer hij moest draaien als hij met 
‘Europa’ wilde bellen. Dat probleem zou sinds het Verdrag van Lissabon opgelost moeten 
zijn. Er is nu een ‘President’ en er is een Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken 
en Veiligheidsbeleid. Maar… die Hoge Vertegenwoordiger mag de Europese Unie alleen 
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vertegenwoordigen in contacten met ministers van Buitenlandse Zaken, over onderwerpen 
waar de lidstaten het allemaal over eens zijn. Het gemeenschappelijk buitenlands en veilig-
heidsbeleid wordt immers nog steeds bepaald door de lidstaten alleen (intergouvernementeel). 
De Commissie en het Europees Parlement spelen daarin een kleine rol. Een gemeenschap-
pelijk buitenlands beleid is dan ook nog veraf.

In een steeds meer geglobaliseerde wereld vergen problemen zoals de financiële crisis en 
milieuvraagstukken een mondiale aanpak. De EU zou meer slagkracht hebben als ze met één 
stem naar buiten zou komen op het internationale forum.

Eenheid en verscheidenheid: living apart together

Bij het proces van Europese eenmaking botsen twee verschillende visies: 
enerzijds zij die van Europa een echte supranationale instelling willen maken, waarbij de 
lidstaten een deel van hun bevoegdheden afstaan aan Europa en er een federaal Europa ont-
staat. Dat zou dan betekenen dat over de Europese bevoegdheden een rechtstreeks verkozen 
parlement beslissingen neemt en regelgeving maakt, dat een Europese regering die uitvoert 
en dat er een rechterlijke macht waakt over de toepassing van de regels.
Anderzijds houden heel wat lidstaten vast aan hun nationale macht en willen een voet tussen 
de deur houden. Zij willen vermijden dat Europa beslissingen neemt tegen hun wil (en hun 
belangen) en verkiezen daarom een model van intergouvernementele samenwerking.

Supranationaal = afstaan van nationale souvereiniteit aan instellingen die boven de staten staan

Intergouvernementeel = behoud van nationale souvereiniteit

Die twee visies vind je ook terug in de structuur van de Europese instellingen en de manier 
waarop de beslissingen genomen worden.

De EU is geen federatie zoals de Verenigde Staten. Ze is ook geen organisatie voor samen-
werking tussen regeringen, zoals de Verenigde Naties. Eigenlijk is ze uniek. De landen die 
deel uitmaken van de EU, blijven onafhankelijke en soevereine naties die hun soevereiniteit 
bundelen om zo een macht en invloed in de wereld te verwerven die geen van hen alleen zou 
hebben gehad.

Het bundelen van soevereiniteit betekent in de praktijk dat de lidstaten sommige besluitvor-
mingsbevoegdheden overdragen aan de gemeenschappelijke instellingen. Op die manier 
worden beslissingen over specifieke onderwerpen van gemeenschappelijk belang en op 
Europees niveau genomen.
Bij het besluitvormingsproces van de EU zijn drie belangrijke instellingen betrokken: de Raad 
van de Europese Unie, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Die ‘institutionele 
driehoek’ brengt het beleid en de regelgeving tot stand die in de hele EU van toepassing zijn.
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Twee andere instellingen spelen een belangrijke rol: het Hof van Justitie zorgt ervoor dat de 
Europese regelgeving wordt nageleefd, en de Rekenkamer controleert de financiering van de 
activiteiten van de EU.

Naast die instellingen beschikt de EU over een aantal raadgevende organen: het Europees 
Economisch en Sociaal Comité (dat het maatschappelijk middenveld en de sociale partners 
vertegenwoordigt) en het Comité van de Regio’s (dat de regionale en lokale overheden verte-
genwoordigt). Daarnaast maken er ook een aantal financiële organen deel uit van de EU: De 
Europese Investeringsbank (die investeringsprojecten van de EU financiert) en de Europese 
Centrale Bank (die verantwoordelijk is voor het Europese monetaire beleid).

Bovendien heeft de EU een aantal gespecialiseerde agentschappen opgericht om specifieke 
technische, wetenschappelijke of beheerstaken te verrichten. 

De Europese Raad of de ‘Top’:  
de stem van de lidstaten

De Europese Raad brengt de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten en de voorzit-
ter van de Commissie samen, onder leiding van de permanente voorzitter van de Europese 
Raad, ook wel ‘President’ genoemd. Bijeenkomsten van de Europese Raad zijn belangrijk 
en worden ook vaak ‘Europese top’ genoemd. De vergaderingen vinden in Brussel plaats. 
De regeringsleiders stellen de grote beleidslijnen en de prioriteiten vast. Voor de Europese 
Commissie is dat het startpunt voor nieuwe initiatieven.

De Raad van de Europese Unie

Naast de algemene beleidslijnen, worden ook per bevoegdheidsdomein vergaderingen 
gehouden met de betrokken vakministers van de lidstaten (bijvoorbeeld de ministers van 
Onderwijs, de ministers van Justitie enzovoort). Dit is de Raad van de Europese Unie. 
De Raad oefent samen met het Europees Parlement de wetgevings- en 
begrotingstaak uit. Hij moet zijn goedkeuring geven aan elk wetsvoorstel 
van de Europese Commissie en aan elke EU-begroting. De lidstaten kun-
nen dus via de Raad invloed uitoefenen in de EU (intergouvernementeel).

De Raad keurt een voorstel van de Europese Commissie goed als 55 % 
van de lidstaten voor het voorstel stemmen én die lidstaten moeten min-
stens 65 % van de bevolking vertegenwoordigen. Wanneer een voorstel 
niet van de Europese Commissie komt, maar bijvoorbeeld van een lidstaat, 
van het Europese Parlement of van de Europese Centrale Bank, dan is een 
grotere meerderheid nodig. In dat geval moeten de lidstaten die het voorstel 
goedkeuren minstens 72 % van de bevolking vertegenwoordigen.  

Voor beslissingen over de uitbreiding van de Unie of het buitenlands beleid is unanimiteit of 
eenparigheid van stemmen nodig. Een enkele lidstaat kan dus zo een beslissing blokkeren.
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Opgelet, de Europese Raad mag niet worden verward met de Raad van Europa. De Raad van 
Europa is geen instelling van de Europese Unie, maar een intergouvernementele organisatie die 
in 1949 is opgericht en die onder andere tot doel heeft de mensenrechten te beschermen, de 
culturele diversiteit van Europa te stimuleren en sociale problemen zoals rassenvooroordelen 
en onverdraagzaamheid te bestrijden. Een van de eerste successen van de Raad van Europa 
was de opstelling van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden, en de oprichting van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens. De Raad van Europa telt nu 47 lidstaten, waaronder de 28 landen van de Europese Unie, 
en is gevestigd in het Palais de l’Europe in Straatsburg (Frankrijk).
www.coe.int

De Europese Commissie:  
het ‘dagelijks bestuur’ van de EU 

De Europese Commissie is de initiatiefnemer voor wetgeving. Ze werkt voorstellen uit voor 
nieuwe Europese wetten, die worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad. Die 
voorstellen gaan over de EU-beleidsdomeinen als binnenlandse zaken, justitie, vervoer, indus-
trie, landbouw, milieu, energie, ontwikkelingssamenwerking, regionale ontwikkeling enzovoort. 

De Commissie voert het beleid en de actieprogramma’s uit die door de Raad en het Europees 
Parlement zijn goedgekeurd. Ze controleert of de Europese regelgeving juist wordt toegepast 
in de lidstaten, bijvoorbeeld op het vlak van milieuregels, voedselveiligheid, concurrentiebeleid 
enzovoort. Bij overtredingen kan de Commissie een procedure starten bij het Europees Hof 
van Justitie. In sommige gevallen kan de Commissie zelf boetes uitspreken.

De Commissie voert tal van programma’s uit op onderwijsvlak (bijvoorbeeld Erasmus), ontwik-
kelingssamenwerking, consumentenzaken enzovoort.

De Commissie is samengesteld uit 27 commissarissen, van elke lidstaat één. De Europese 
Commissarissen moeten het algemeen Europees belang vertegenwoordigen en niet de belan-
gen van hun land. De Commissie wordt bijgestaan door een administratie van rond de 30.000 
ambtenaren.

België moet 5.000 euro per dag  
betalen aan Europa

Dat besliste het Europese Hof van Justitie, omdat België heeft nagelaten op tijd 
een richtlijn over snel internet om te zetten in nationale wetgeving.
De richtlijn bevat bepalingen die de uitrol van snel internet moet vergemakke-
lijken. Door de moeilijke staatsstructuur liep dat in België niet van een leien 
dakje. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft nog altijd geen wetgeving die 
de richtlijn omzet. Dat moest nochtans tegen 1 januari 2016 zijn gebeurd. Het 
Hof heeft nu beslist dat België 5.000 euro moet betalen per dag dat het niet in 
orde is.
De Tijd, 8 juli 2019
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Het Europees Parlement: de stem van de burgers

Het Europees Parlement wordt om de vijf jaar rechtstreeks verkozen door de burgers van de 
EU. Het EP telt 705 leden van 27 lidstaten. Ze vertegenwoordigen ruim 500 miljoen burgers. 

lidstaat inwoners (in miljoen) parlementsleden

Malta 0,4 6

Luxemburg 0,5 6

Cyprus 0,8 6

Estland 1,3 7

Slovenië 2,0 8

Letland 2,3 8

Litouwen 3,5 11

Kroatië 4,4 12

Ierland 4,5 13

Finland 5,4 14

Slowakije 5,5 14

Denemarken 5,6 14

Bulgarije 7,7 17

Oostenrijk 8,4 19

Zweden 9,5 21

Hongarije 9,9 21

Tsjechië 10,5 21

België 11,1 21

Griekenland 11,1 21

Portugal 11,1 21

Nederland 16,7 29

Roemenië 21,8 33

Polen 38,5 52

Spanje 46,7 59

Italië 59,7 76

Frankrijk 65,6 79

Duitsland 82,6 96

EU ≈ 503 705

De verkiezing van de Europarlementsleden gebeurt op nationale of, zoals in België, op regi-
onale kiezerslijsten. De Vlamingen verkiezen 12 vertegenwoordigers, de Franstaligen 8. De 
Duitstalige Gemeenschap kiest 1 vertegenwoordiger. In Brussel heeft men de keuze tussen 
een Nederlandstalige of Franstalige lijst. 

De verkiezing gebeurt per lidstaat maar nadien groeperen de parlementsleden zich op basis 
van hun politieke gezindheid in fracties. De plaats van de leden in de vergaderzaal wordt dan 
ook niet bepaald door hun natio naliteit maar door de politieke fractie waartoe ze behoren. 
Momenteel zijn er zeven politieke fracties. Een aantal parlementsleden behoren tot geen enkele 
fractie, dat zijn de niet-fractiegebonden leden.
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Overzicht fracties Europees Parlement *:
De 7 fracties in het Europees Parlement sinds de verkiezingen van 2019:

 ● Fractie van de Europese Volkspartij  
(waar 4 Belgische christendemocraten deel van uitmaken)

 ● Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 
Parlement (waar 3 Belgische socialisten deel van uitmaken)

 ● Renew Europe Group 
(waar 4 Belgische liberalen deel van uitmaken) 

 ● Fractie Identiteit en Democratie 
(waar 3 Vlaams Belang-parlementairen deel van uitmaken)

 ● Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 
(waar 3 Belgische groenen deel van uitmaken)

 ● Fractie Europese Conservatieven en Hervormers   
(waar 3 N-VA-parlementairen deel van uitmaken) 

 ● Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links  
(waar 1 PTB-parlementair deel van uitmaakt)

De Europese parlementairen vergaderen een week per maand in Straatsburg (historisch sym-
bool van de Frans-Duitse verzoening) en voor het overige steeds in Brussel.

Vroeger werd er wel eens ironisch gezegd: de Commissie wikt, de Raad beschikt en het 
Parlement knikt. Lange tijd had het EP slechts een adviserende rol. De Raad was verplicht het 
EP over zijn initiatieven in te lichten, maar het EP had geen enkele beslissingsmacht. Intussen 
is er heel wat veranderd. 
De Europese volksvertegenwoordigers hebben nu op de meeste terreinen medebeslissings-
bevoegdheid gekregen. Ze beslissen samen met de Raad van Ministers over het 
landbouwbeleid, de Europese structuurfondsen en het handelsbeleid. Ze hebben invloed op 
het beleid over justitie, veiligheid en vrijheid en de strijd tegen georga-
niseerde misdaad. Ze beslissen mee over de jaarlijkse begroting. 
Alleen op het terrein van het gemeenschappelijk buitenlands 
en veiligheidsbeleid heeft het parlement geen bevoegd-
heden. En het Europees Parlement is nog steeds geen 
wetgever zoals onze nationale en regionale parlemen-
ten, want het mag volgens het Verdrag van Lissabon 
zelf geen nieuwe wetsvoorstellen doen. 

* www.europarl.europa.eu
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Het Europese recht
De verdragen

De verdragen vormen het ‘primaire recht’ van de EU, dat vergelijkbaar is met een grondwet op 
nationaal niveau. De verdragen vormen de grondslag voor alles wat de EU doet. De bevoegd-
heden van de EU-instellingen en de regels en procedures die zij moeten volgen, zijn erin 
vastgelegd. De verdragen worden door de president of de eerste minister van de lidstaten 
goedgekeurd en door hun parlement geratificeerd. 

Het betreft twee basisverdragen: het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
en het Verdrag betreffende de Europese Unie. De huidige verdragen vloeien voort uit de wij-
zigingen die zijn aangebracht in het EEG-Verdrag van Rome (in 1958 in werking getreden). 
Dat Verdrag is verscheidene keren gewijzigd,  met name door de Europese Akte (in 1987 van 
kracht geworden), het Verdrag van Maastricht (Verdrag betreffende de Europese Unie – in 
1993 van kracht geworden), het Verdrag van Amsterdam (in 1999 van kracht geworden) en het 
Verdrag van Nice (in 2003 van kracht geworden). 

De Internationale overeenkomsten

De internationale overeenkomsten zijn de tweede rechtsbron van de EU. Door middel van die 
overeenkomsten ontwikkelt de EU haar economische, sociale en politieke betrekkingen met de 
rest van de wereld. Het betreft altijd overeenkomsten tussen lidstaten of organisaties. 

De Europese regelgeving

Na de verdragen en de internationale overeenkomsten is het ‘afgeleide recht’ de derde rechtsbron 
van de EU. Onder het afgeleide recht valt de regelgeving die in de Verdragen wordt genoemd. 
In de Europese regelgeving wordt niet de term ‘wetten’ gebruikt, maar worden verschillende 
soorten regels of besluiten onderscheiden. De belangrijkste regels worden hierna besproken:

1. Verordeningen
Verordeningen zijn vergelijkbaar met wetten en decreten, want ze zijn bindend voor alle inwo-
ners van de EU. Het zijn regels die rechtstreeks in de hele EU toepasselijk zijn, zonder dat 
de lidstaten nog maatregelen hoeven te nemen. Ze hoeven met andere woorden niet eerst 
te worden omgezet in nationaal recht. Ze zijn afdwingbaar via de nationale rechtbanken. 
Bijvoorbeeld: maximumtarieven voor roaming binnen de EU.
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2. Richtlijnen
Richtlijnen zijn ook bindend, maar zijn niet rechtstreeks toepasbaar. Ze zijn voor de lidstaten 
bindend wat het resultaat betreft: het zijn met andere woorden streefdoelen die de lidstaten 
moeten verwezenlijken, maar ze mogen zelf bepalen met welke middelen. Richtlijnen dienen 
in eerste instantie tot harmonisatie van de verschillende nationale wetgevingen. Richtlijnen 
moeten eerst in nationale wetgeving worden omgezet, voor er rechtsgevolgen aan verbonden 
kunnen worden. Maar als een lidstaat niet of onvolledig of te laat de richtlijn omzet, kan die toch 
nog ‘directe’ werking16 krijgen. Bijvoorbeeld: richtlijn om de werkomstandigheden van zwan-
gere werknemers te verbeteren.

3.Besluiten
Besluiten zijn rechtsregels die bindend zijn voor bepaalde personen en vennootschappen in 
alle lidstaten. Degenen tot wie het besluit gericht is, moeten er afzonderlijk in worden genoemd.
Bijvoorbeeld: de veroordeling van Microsoft door de Commissie. 

4. Aanbevelingen en adviezen
Aanbevelingen en adviezen hebben wel een algemene draagwijdte maar zijn niet bindend. 
Indien de adviezen niet worden gevolgd, kan een lidstaat niet betraft worden. Bijvoorbeeld: 
adviezen om het energieverbruik in de EU te verminderen.

Doordat de EU-lidstaten een deel van hun nationale soevereiniteit hebben afgestaan aan de 
Euro pese instellingen, staat de Europese regelgeving hiërarchisch boven de nationale wetten 
van de lidstaten. Stel dat een wet in een lidstaat in strijd is met een Europese regel, dan moet 
die wet worden aangepast. Bovendien moeten alle lidstaten die wetgeving niet alleen goed-
keuren, maar ook in de praktijk toepassen.

HET HOF VAN JUSTITIE

Het valt herhaaldelijk voor dat lidstaten richtlijnen niet of laattijdig uitvoeren, dat er betwisting 
ontstaat over de bevoegdheden van de Europese instellingen, dat individuele burgers of bedrij-
ven de Europese regelgeving overtreden of zich benadeeld achten enzovoort. De Commissie 
kan dan boetes opleggen. In geval van betwisting oordeelt het Hof van Justitie.

Dat Hof zetelt in Luxemburg en telt één rechter per lidstaat, zodat alle 27 nationale rechtsstel-
sels zijn vertegenwoordigd. De regeringen benoemen die rechters voor zes jaar in onderlinge 
overeenstemming. Er is een Gerecht van eerste aanleg aan het Hof toegevoegd, dat beroepen 
van particulieren en bedrijven onderzoekt. Het Hof beschikt ook over een Gerecht voor amb-
tenarenzaken, dat uitspraak doet in geschillen tussen de Europese Unie en EU-ambtenaren. 
 

16. Directe werking betekent dat sommige bepalingen van de richtlijn, mits ze voldoen aan een aantal voorwaarden, toch van 
kracht worden in een lidstaat, zelfs wanneer de lidstaat in gebreke bleef om de betrokken bepalingen tijdig om te zetten in 
nationaal recht.



225

Andere instellingen

DE REKENKAMER

De Rekenkamer is een onafhankelijke EU-instelling die in Luxemburg is gevestigd. Hij contro-
leert of de EU-middelen, die afkomstig zijn van de belastingbetaler, worden besteed op legale 
en zuinige wijze en voor het doel waarvoor ze waren bestemd. De Rekenkamer heeft zelf geen 
juridische bevoegdheid. Als de auditeurs fraude of onregelmatigheden vaststellen, lichten zij 
OLAF (het Europees Bureau voor fraudebestrijding) in.

Europees Hof van Justitie  
versterkt rechten luchtvaartpassagiers

(bron: belga/sg, 13/10/2011)

Het hoogste rechtsorgaan in de Europese 
Unie, het Europese Hof van Justitie in Luxem-
burg, heeft de rechten voor luchtvaartpassa-
giers versterkt. Bij annulering van een vlucht 
kunnen de getroffen passagiers aanspraak 
maken op een uitgebreide schadevergoeding, 
tot een bedrag van 4.750 euro. Naast de com-
pensatie voor geleden materiële schade, kan 
men immers ook compensatie voor immate-
riële schade vorderen, luidt het in een arrest 
van het Hof. 

Het Hof van Justitie in Luxemburg preciseert 
ook nog dat er naast de gestandaardiseerde 
maatregelen (terugbetaling ticket, onderdak, 
maaltijden, forfaitaire vergoeding), bijko-
mende compensatie kan worden gevraagd om 
immateriële schade te vergoeden. 
De Spaanse families die Air France voor de 
rechter hadden gesleept, eisten onder meer 
een bedrag van 650 euro immateriële schade 
en de vergoeding voor een dag extra hon-
denoppas. De rechter in Spanje moet nog een 
uitspraak vellen, maar zal zich hierbij base-
ren op het advies van het Hof van Justitie.

Je hebt het recht om vergeten te worden
(bron: belga/sg, 13/10/2011)

Je eigen naam al eens ingetypt in Google? 
Misschien verschijnt er wel informatie uit het 
verleden die jou schade kan toebrengen en 
die je liever niet op internet laat staan.
Het overkwam een man in Spanje en die stapte 
naar de rechter. De vraag werd voorgelegd aan 
het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
Er werd met argusogen uitgekeken naar de 
uitspraak van het Europees Hof, want het 
gaat hier om een botsing van twee Europese 

grondrechten: het recht op privacy en de vrij-
heid van informatie.
Het hof besliste dat ‘het recht om vergeten 
te worden’ betekent dat zoekmachines als 
Google en Bing zoekresultaten moeten wissen 
met de naam en de persoonlijke gegevens 
van iemand, wanneer die persoon dat vraagt 
(en onder bepaalde voorwaarden). Maar dat 
moeten ze alleen doen in de EU-versies van 
de zoekmachine. 
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HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ (EESC)

In het Europees Economisch en Sociaal Comité zijn bijna alle belangengroeperingen uit de 
EU - van werkgevers tot vakbonden en van consumenten tot milieubeschermers - vertegen-
woordigd. Het Comité is een adviesorgaan dat zijn mening moet geven over alle belangrijke 
aspecten van nieuwe EU-initiatieven. Het maakt deel uit van de gemeenschappelijke tradities 
in Europa om maatschappelijke belangen organisaties bij het politieke leven te betrekken.

HET COMITÉ VAN DE REGIO’S (CVDR)

Het Comité van de Regio’s is een raadgevend orgaan dat bestaat uit vertegenwoordi-
gers van lokale en regionale overheden. Het CvdR moet vooraf worden geraadpleegd over 
EU-beslissingen op terreinen zoals onderwijs, volksgezondheid, werkgelegenheid, vervoer en 
milieu. Die materies zijn in federale landen zoals België immers een bevoegdheid van de regi-
onale overheid.

De lidstaten beslissen zelf welke interne bestuursniveaus (gewesten, provincies, gemeenten 
enzovoort) zij in dat Comité vertegenwoordigd willen zien. Voor België wijzen de deelstaten de 
vertegenwoordigers in het CvdR aan. De leden worden voorgedragen door de regeringen van 
de lidstaten, maar werken politiek onafhankelijk. Zij worden door de Raad van de Europese 
Unie voor vier jaar benoemd en zijn herbenoembaar. Het aantal leden per EU-land is evenredig 
met het aantal inwoners.

DE EUROPESE INVESTERINGSBANK (EIB)

De EIB verstrekt langetermijnleningen voor projecten die 
van Europees belang zijn en met name voor projecten in 
regio’s die er niet zo goed voor staan. De EIB financiert 
bijvoorbeeld spoorverbindingen, snelwegen, vliegvel-
den, milieuprogramma’s en investeringen van kmo’s die 
tot groei en nieuwe arbeidsplaatsen leiden. De EIB is niet 
alleen actief in de EU: er wordt ook steun verleend aan 
de ontwikkeling in landen die lid van de EU willen wor-
den, in de buurlanden ten zuiden en oosten van de EU. 
Daarnaast opereert de EIB  wereldwijd in ongeveer 140 lan-
den waarmee de EU samenwerkingsovereenkomsten heeft.

DE EUROPESE CENTRALE BANK (ECB) 

De ECB is in 1998 opgericht. Hij is gevestigd in Frankfurt (Duitsland). De 
ECB werkt samen met het ‘Europees Stelsel van Centrale Banken’ (ESCB), 
waarvan de 27 EU-landen deel uitmaken. Negentien landen hebben tot dusver 
de euro aangenomen. Die 19 landen vormen samen de ‘eurozone’, terwijl hun centrale 
banken en de Europese Centrale Bank samen het ‘eurosysteem’ vormen.

Een van de belangrijkste taken van de ECB is het bewaken van de prijsstabiliteit in de euro-
zone, zodat de koopkracht van de euro niet door inflatie wordt uitgehold. De jaarlijkse stijging 
van de consumentenprijzen wil de ECB beperken tot maximaal 2 procent. De strategie om dat 
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te bereiken, bestaat ten eerste uit een beheersing van de geldhoeveelheid. Daartoe worden 
rentevoeten voor de hele eurozone vastgelegd, wellicht de meest bekende activiteit van de 
ECB. Ten tweede houdt de ECB toezicht op de prijsontwikkelingen en beoordeelt ze risico’s 
van prijsontwikkelingen voor de prijsstabiliteit.

Welke toekomst voor Europa? 

Ten opzichte van de beginjaren, is de sfeer binnen de Europese Unie gaandeweg veranderd. 
De wil van sommigen om een politieke eenheid te vormen, een Verenigde Staten van Europa, 
kwam al heel vroeg in confrontatie met de wil van anderen om de nationale belangen te vrij-
waren. Het idealisme van de eerste jaren maakte plaats voor de verwezenlijkingen van de 
gemeenschappelijke markt, van een economische en monetaire unie. De eengemaakte markt 
is er. Van een politieke unie staan we nog een eind weg. 

Europa is wel gegroeid tot een supranationale instelling, maar 
de instelling werkt niet perfect en de politieke verdeeldheid 
is gebleven.
De Europese Unie is erg groot geworden, met nieuwe 
lidstaten die bijna een halve eeuw achter het ‘ijzeren gor-
dijn’ hebben gefunctioneerd en daardoor een heel andere 
historische achtergrond hebben. De levenssituatie van de 
bevolking verschilt er enorm van die in de West-Europese 
landen. 
De lidstaten vormen niet één gemeenschap van cultuur en 
traditie, er is een grote diversiteit, er zijn tientallen talen en 
meerdere ideeën van wat een staat moet zijn. 

Om het functioneren van die grote Europese Unie mogelijk te maken, 
was het nodig om hervormingen door te voeren. Je kunt met meer dan 
20 lid staten bijvoorbeeld niet vasthouden aan een beslissingsprocedure met een-
parigheid van stemmen over zaken die voor de Unie erg belangrijk zijn. Met zo veel en zo 
verschillende lidstaten wordt elke beslissing dan wel bijzonder moeilijk. Dat is de laatste jaren 
ook al vaak gebleken.

Daarom werd er van 2002 tot 2004 gewerkt aan een nieuw verdrag, een ‘Europese Grondwet’. 
Die Grondwet werd in Nederland en Frankrijk in een referendum verworpen, maar er kwam wel 
een nieuw verdrag in de plaats: het Verdrag van Lissabon, dat de werking van een Unie met 28 
lidstaten mogelijk moest maken. 
In 2009 kreeg Europa te maken met de wereldwijde financiële en economische crisis. Vooral 
de landen die samen de euro gebruiken, voelen meer dan ooit dat een eengemaakte econo-
mie ook een gemeenschappelijk politiek beleid vraagt. Maar ook hier botst de supranationale 
idee met de intergouvernementele.

Van 2016 tot 2020 beheerste de ‘Brexit’ het Europese debat. De overgebleven 27 landen ble-
ven evenwel ambitieus om de gemeenschappelijke uitdagingen als EU aan te pakken. Het 
klimaat is daarin een belangrijk thema. De Europese commissie wil van Europa het eerste 
klimaatneutrale continent ter wereld maken tegen 2050 met een Europese “Green Deal”, een 
ambitieus pakket maatregelen. Of de 27 lidstaten de commissie en het Europees Parlement 
daarin zullen volgen, blijft afwachten.
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De Raad van EuropaM

De Raad van Europa is geen instelling van de Europese Unie. Hij is de oudste politieke orga-
nisatie van Europa: hij werd drie jaar eerder opgericht dan de EGKS en acht jaar eerder dan 
de EEG. 

Na de Tweede Wereldoorlog zochten Europese staten naar samenwerkingsmogelijkheden om 
aan nieuwe conflicten het hoofd te bieden. De wereld was ondertussen grondig veranderd. 
Geen enkele Europese mogendheid speelde nog een wereldrol. Bovendien leefde sterk het 
gevoel dat het grootste oorlogsgevaar nu van de Sovjet-Unie uitging en dat de West-Europese 
landen dichter bij elkaar moesten aanleunen. Een eerste concrete stap werd gezet in 1949 met 
de oprichting van de Raad van Europa. 

Terwijl de Europese Gemeenschappen in de eerste plaats economische integratie beoogden, 
houdt de Raad van Europa vooral toezicht op de naleving van de mensenrechten in de landen 
die er deel van uitmaken. 

Belangrijkste doelstellingen

 ● beschermen van de mensenrechten en de principes van de rechtsstaat in alle lidstaten; 
 ● consolideren van de democratische stabiliteit in Europa en bevorderen van de meerpar-

tijendemocratie op nationaal, regionaal en lokaal niveau; 
 ● zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals onverdraagzaamheid, 

discriminatie van minderheden, racisme, het klonen van mensen, drugs, terrorisme,  
corruptie en georganiseerde misdaad; 

 ● bevorderen van de Europese culturele identiteit en diversiteit, bijvoorbeeld door onder-
wijsprogramma’s en programma’s op het gebied van architectuur, tv- en filmproducties.

Lidstaten

De Raad van Europa is een samenwerkingsverband tussen 47 landen in Europa, inclusief 
Rusland, Turkije en de landen in de Kaukasus. De zetel van de Raad van Europa bevindt zich 
in Straatsburg.

Lidmaatschap brengt voor landen de verplichting mee de fundamentele waarden van de 
organisatie op het gebied van de rechtsstaat, mensenrechten en pluriforme democratie te 
onderschrijven en na te leven. Zo werd de aanvraag tot lidmaatschap van Wit-Rusland tot nog 
toe geweigerd, omdat het land momenteel een dictatuur is en bepaalde mensenrechten niet 
naleeft.
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De 47 lidstaten van de Raad van Europa

Waarnemers bij de Raad van Europa 

Canada, Israël, Japan, Mexico, Vaticaanstad, Verenigde Staten van Amerika.

Kandidaat voor lidmaatschap
Wit-Rusland 

De werking 

Aan het hoofd van de Raad van Europa staat een comité van ministers en een parlementaire 
vergadering. 
Het Comité van Ministers bestaat uit de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten. Het 
Comité kan alleen aanbevelingen geven. 
De Parlementaire Vergadering bestaat uit afgevaardigden van de lidstaten. Zij worden niet 
verkozen zoals de leden van het Europees Parlement. Het zijn de lidstaten die hun eigen afge-
vaardigden aanwijzen. De Parlementaire Vergadering is een soort van ‘denktank’ en adviseert 
de Raad van Ministers bij zijn beslissingen. 

Albanië 
Andorra 
Armenië  
Azerbeidzjan
België
Bosnië-Herzegovina
Bulgarije 
Cyprus 
Denemarken 
“de voormalige
Joegoslavische
Republiek
Macedonië” 
Duitsland 
Estland 
Finland 
Frankrijk

Georgië 
Griekenland 
Hongarije 
Ierland 
IJsland 
Italië 
Kroatië 
Letland 
Liechtenstein
Litouwen 
Luxemburg
Malta 
Moldavië
Monaco
Montenegro 
Nederland 
Noorwegen 

Oekraïne 
Oostenrijk 
Polen 
Portugal 
Roemenië 
Russische Federatie 
San Marino 
Servië 
Slovenië 
Slowakije 
Spanje 
Tsjechië 
Turkije 
Verenigd Koninkrijk 
Zweden 
Zwitserland
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Enkele andere organen van de Raad van Europa
 ● Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 ● De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (1993)

Deze commissie bestrijdt alle vormen van racisme, vreemdelingenhaat en antisemi-
tisme. Ze stelt daaromtrent om de vier jaar verslagen op over telkens tien tot twaalf 
lidstaten. De landen worden kritisch doorgelicht en krijgen concrete aanbevelingen om 
eventuele wantoestanden aan te pakken. 

 ● Het Congres van Lokale en Regionale Overheden (1994)
Dit orgaan onderhoudt verschillende netwerken waarin lokale en regionale bestuurders 
(gemeenteraadsleden, provincieraadsleden) uit Oost-Europa en Zuidoost-Europa wor-
den ondersteund. Het Congres adviseert het Comité van Ministers over het te voeren 
regionale beleid.

 ● Het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector (1992)
Dit centrum verzamelt informatie en levert diensten op het gebied van de audiovisuele 
sector in Europa.

 ● De Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (1956)
De Ontwikkelingsbank financiert projecten voor huisvesting, werkgelegenheid en 
sociale infrastructuur in achtergebleven gebieden, en geeft hulp aan vluchtelingen en 
slachtoffers van natuurrampen.

Verdragen en activiteiten

De Raad van Europa functioneert op basis van intergouvernementele samenwerking. Die 
samenwerking heeft geleid tot een breed scala van verdragen en activiteiten. 

Het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden (EVRM)
Tot de belangrijkste verdragen die de Raad van Europa heeft afgesloten, behoort het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (1950). 
Alle lidstaten van de Raad van Europa hebben het Verdrag ondertekend. Zij zijn dan ook ver-
plicht om hun burgers de rechten en vrijheden die in het Verdrag vermeld staan, te garanderen. 
Met andere woorden: iedereen die van oordeel is dat zijn rechten zijn geschonden, kan zich 
wenden tot een Belgische rechtbank, die verplicht is die rechten toe te passen.
De bepalingen van het EVRM omvatten onder andere het recht op leven, op bescherming 
tegen foltering en onmenselijke behandeling, op vrijheid en veiligheid, op een eerlijk proces, op 
privacy en respect voor het gezinsleven, op vrijheid van meningsuiting (inclusief persvrijheid) 
en godsdienst. De rechten en vrijheden van het EVRM zijn in de loop van de tijd uitgebreid 
met verschillende protocollen. Zo werd in 1983 in het Zesde Protocol de afschaffing van de 
doodstraf vastgelegd. In 2000 ondertekenden 25 landen het Twaalfde Protocol, waarin een 
algemeen verbod op discriminatie is vastgelegd. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Bij de goedkeuring van het EVRM in 1950 werd ook het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens ingesteld om bij schendingen van het Verdrag een uitspraak te doen. Individuele burgers, 
groepen, organisaties en staten kunnen bij het Hof klacht indienen tegen een lidstaat van de 
Raad van Europa wegens schending van het EVRM. De klachten kunnen betrekking hebben 
op kwesties als lijfstraffen, opsluiting van psychiatrische patiënten, rechten van gevangenen, 
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krijgstucht, het afluisteren van telefoongesprekken, holebi-rechten, persvrijheid, voogdij over 
kinderen, gezinshereniging, uitzettingskwesties enzovoort. 

Voordat iemand een zaak bij het Europees Hof  aanhangig kan maken, moet die zaak eerst 
door de bevoegde nationale rechtbanken zijn beoordeeld. Ook alle beroepsmogelijkheden 
moeten zijn doorlopen. Wie niet akkoord gaat met wat de nationale rechtscolleges hebben 
beslist, kan de zaak nog voorleggen aan het Europees Hof. De uitspraken van het Hof zijn 
definitief en bindend voor de betrokken staten.

Verschil met de mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties
In grote lijnen komt de inhoud van het Europees Verdrag overeen met de mensenrechten-
verdragen die door de Verenigde Naties werden aangenomen. Maar er zijn ook belangrijke 
verschillen: 

EVRM VN-mensenrechtenverdragen

Het EVRM is een Europees verdrag dat alleen 
werd ondertekend door de landen die deel 
uitmaken van de Raad van Europa.

De mensenrechtenverdragen van de VN werden 
ondertekend door landen van over de hele 
wereld.

De bepalingen van het EVRM zijn duidelijk 
en precies geformuleerd en hebben directe 
werking. Dat wil zeggen, de rechten en vrijheden 
van het EVRM kunnen worden afgedwongen 
in de lidstaten van de Raad van Europa. Als 
bijvoorbeeld iemand bij een Belgische rechtbank 
een klacht indient wegens schending van het 
EVRM, dan is die rechtbank verplicht om de 
bepalingen van het EVRM toe te passen.

De bepalingen in de VN-verdragen zijn vaak 
onvoldoende duidelijk geformuleerd. Bepaalde 
rechten krijgen voorrang boven de nationale 
regelgeving, andere niet. Sommige bepalingen 
hebben dus directe werking, andere niet.

Op de naleving van het EVRM wordt toegezien 
door het Europees hof voor de Rechten van de 
Mens. Dat is een internationaal rechtscollege 
dat voor alle landen van de Raad van Europa 
bindende uitspraken kan doen. 

Schendingen van VN-mensenrechtenverdragen 
kunnen voorgelegd worden aan een aantal 
internationale comités. Dat zijn echter geen 
rechtbanken. Ze kunnen geen bindende 
uitspraken doen, maar alleen aanbevelingen 
formuleren.
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De Verenigde NatiesN

Oprichting en doelstellingen van de VN

Na de Eerste Wereldoorlog werden steeds meer landen zich ervan bewust dat alleen inter-
nationale samenwerking de vrede kon garanderen. Daarom werd in het kader van het 
Vredesverdrag van Versailles (1919) de Volkenbond opgericht. Dat was een samenwerkings-
verband tussen landen van over de hele wereld, maar aanvankelijk zonder de landen die de 
oorlog hadden verloren. Later werd Duitsland ook lid. De Volkenbond kon niet verhinderen dat 
de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Bij het uitbreken van de oorlog hield de Volkenbond feitelijk 
op te bestaan. 

Na de Tweede Wereldoorlog werden de Verenigde Naties (VN) opgericht. Ook de verliezende 
landen werden er deze keer bij betrokken. Op 26 juni 1945 ondertekenden in San Francisco 51 
landen het Handvest van de Verenigde Naties. Het trad op 24 oktober 1945 in werking. Op 24 
oktober wordt nu elk jaar de ‘Dag van de Verenigde Naties’ gevierd. Het Handvest vormt het 
fundament van de organisatie: het bepaalt de rechten en plichten van de lidstaten en legt de 
organen en procedures van de VN vast. Het Handvest kan beschouwd worden als een mijlpaal 
in de ontwikkeling van een internationale rechtsorde. Het is een internationaal verdrag dat de 
voornaamste beginselen inzake de internationale betrekkingen codificeert. Ondertussen zijn 
193 landen lid van de VN.

De VN hebben vier doelstellingen:
 ● bevorderen van de internationale vrede en veiligheid; 
 ● ontwikkelen van vriendschappelijke betrekkingen tussen landen op basis van respect 

voor de gelijke rechten en soevereiniteit van volken; 
 ● samenwerken bij het oplossen van internationale problemen van economische, sociale, 

culturele en humanitaire aard, alsook de naleving van de mensenrechten en de funda-
mentele vrijheden bevorderen; 

 ● harmoniseren van de acties van de lidstaten bij de verwezenlijking van die gemeen-
schappelijke doelstellingen. 

Voor uitgebreide informatie over de VN kunt u terecht op: 
 ● portaalwebsite van de VN in de zes officiële talen van de VN (Arabisch, Chinees, Engels, 

Frans, Russisch en Spaans): www.un.org

 ● website van het Regionaal Informatiecentrum van de VN voor West Europa (UNRIC):  
www.unric.org/nl

 ● website van de Vereniging voor de Verenigde Naties: www.vvn.be
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Belangrijkste organen van de VN

De hoofdorganen van de VN zijn de Algemene Vergadering, 
de Veiligheidsraad, de Economische en Sociale Raad, het 
Internationaal Gerechtshof en het Secretariaat. 

De ‘VN-familie’ is echter veel groter en omvat naast de hoofd-
organen nog tientallen gespecialiseerde agentschappen, 
programma’s en organisaties. Een gedetailleerd organigram in 
het Nederlands van de VN vindt u op de site van de Vereniging 
van de Verenigde Naties (www.vvn.be).

DE ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle 193 lidstaten. Elk lid beschikt over één 
stem. Formeel zijn de Verenigde Staten met circa 300 miljoen inwoners er dus niet belangrijker 
dan de Seychellen met circa 82.200 inwoners of Luxemburg met 457.000. De beslissingen 
worden genomen met een gewone meerderheid. Voor bepaalde zaken (bijvoorbeeld veilig-
heidskwesties, vrede) is een tweederdemeerderheid vereist. 

De Algemene Vergadering kan besprekingen houden en aanbevelingen doen over alles wat 
tot de bevoegdheden van de VN behoort. Internationale verdragen worden formeel door de 
Algemene Vergadering aangenomen, waarna ze ter ratificatie openstaan voor de lidstaten. 

De resoluties van de Algemene Vergadering zijn slechts aanbevelingen. Dat is ook de reden 
waarom ze nagenoeg geen effect hebben. 

DE VEILIGHEIDSRAAD 

De Veiligheidsraad bestaat uit vijf permanente en tien niet-permanente leden. De permanente 
leden zijn China, Frankrijk, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van 
Amerika. De niet-permanente leden worden door de Algemene Vergadering om de twee jaar 
voor de helft vervangen. 

De vijf permanente leden beschikken over een vetorecht. Toen de VN in 1945 werden opgericht, 
waren de machtsverhoudingen in de wereld van dien aard dat de 51 stichtende leden – over-
wegend westerse landen – aanvaardden dat men die ‘Grote Vijf’ een bevoorrecht statuut moest 
geven. Een resolutie tegen de wil en de belangen van een van de grote wereld mogendheden 
zou immers weinig zin hebben: men kon ze toch nooit dwingen om zich aan een meerderheid 
van kleine landen te onderwerpen. 

De Veiligheidsraad is bevoegd voor internationale vrede en veiligheid. De Veiligheidsraad komt 
samen wanneer de wereldvrede bedreigd is of wanneer een lidstaat of de secretaris-generaal 
erom verzoekt. Concreet kan de Veiligheidsraad diplomatieke druk uitoefenen of bemiddelen tus-
sen partijen bij een conflict of zorgen voor instrumenten om een geschil te regelen, bijvoorbeeld 
in de vorm van onderzoeks- en bemiddelingsmissies. Als die overredingskracht ontoereikend 
is, kan de Veiligheidsraad zwaardere maatregelen treffen, bijvoorbeeld een handelsembargo 
instellen. Ook kan hij beslissen om VN-troepen naar een bepaald gebied te sturen. 
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In tegenstelling tot de resoluties van de Algemene Vergadering, 
zijn de resoluties van de Veiligheidsraad meer dan aanbevelin-
gen; ze zijn bindend. De lidstaten zijn krachtens het Handvest 
verplicht die resoluties uit te voeren. Maar de Veiligheidsraad 
beschikt niet over permanente middelen om die resoluties af 
te dwingen. Hij kan dat alleen als de lidstaten bereid zijn om 
daarvoor een troepenmacht in te zetten. De manier waarop 
de resoluties worden uitgevoerd en óf ze worden uitgevoerd, 
hangt eigenlijk in grote mate af van de bereidheid van de grote 
mogendheden. Zo hield men heel streng de hand aan de resolu-
ties ten aanzien van Irak, maar werden resoluties die Israël, Indonesië 
of Turkije veroordeelden, nooit toegepast.

DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD

De Economische en Sociale Raad (ECOSOC) bestaat uit 54 leden. Jaarlijks kiest de Algemene 
Vergadering achttien leden voor een termijn van drie jaar. De beslissingen (aanbevelingen 
genoemd) van de ECOSOC worden genomen met een gewone meerderheid. ECOSOC is 
het coördinerend orgaan voor de gespecialiseerde organisaties van de VN inzake econo-
mische en sociale materies. Voorbeelden daarvan zijn de UNESCO en ILO (Internationale 
Arbeidsorganisatie). 
Verder stelt de ECOSOC verdragsontwerpen op die hij voorlegt aan de Algemene Vergadering. 
Binnen zijn bevoegdheden kan de Raad ook internationale conferenties samenroepen. 
De Wereldvrouwenconferentie is daarvan een voorbeeld.

HET INTERNATIONAAL GERECHTSHOF

Oorspronkelijk was het Internationaal Gerechtshof een onderdeel van de Volkenbond, de voor-
loper van de VN. Toen in 1945 de VN werden opgericht, werd het Internationaal Gerechtshof 
ondergebracht bij de VN.

Het Internationaal Gerechtshof is gevestigd in Den Haag en bestaat uit 15 rechters die door 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor 9 jaar worden aangesteld. Het beslist 
over conflicten tussen staten. Dat hoeven niet per se gewapende conflicten te zijn. Een verschil 
in interpretatie van een verdrag bijvoorbeeld kan ook worden voorgelegd aan het Internationaal 
Gerechtshof.

Sommige leden van de VN hebben zich ertoe verplicht zich aan de uitspraak van het Hof te 
onderwerpen. Landen zijn echter zelden geneigd hun conflicten voor te leggen aan het Hof. 
Wanneer ze het dan toch doen, betwist een van de partijen vaak de bevoegdheid van het Hof. 
Een klacht bij het Internationaal Gerechtshof leidt dan ook maar tot een resultaat wanneer de 
betrokken staten de verplichte rechtsmacht van het Hof erkennen. Bij internationale conflicten 
is het de Veiligheidsraad die de grootste rol speelt.

Het Internationaal Gerechtshof is alleen bevoegd voor geschillen tussen staten, niet voor mis-
drijven die personen zouden hebben begaan. Voor dat laatste is het Internationaal Strafhof  
bevoegd.
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HET INTERNATIONAAL STRAFHOF

Het Internationaal Strafhof is veel recenter dan het Gerechtshof. Het werd door de Verenigde 
Naties opgericht in 2002 en heeft zijn zetel ook in Den Haag. Het Internationaal Strafhof heeft 
een permanent statuut, in tegenstelling tot zijn voorlopers – het Neurenberg- en Tokyotribunaal, 
het Joegoslaviëtribunaal en het Rwandatribunaal – die ad hoc werden opgericht en slechts een 
tijdelijk statuut kregen. Na de bloedige conflicten in de Balkan en Rwanda heerste de overtuiging 
dat internationale rechtbanken in staat waren om een einde te maken aan situaties van straffeloos-
heid. Het relatieve succes van de ad-hoctribunalen voor ex-Joegoslavië en Rwanda leken dat 
te bevestigen. Dat verklaart waarom 123 staten, waaronder België, het initiatief namen om een 
permanent Internationaal Strafhof op te richten dat genocide, misdaden tegen de mensheid en 
oorlogsmisdaden moest bestraffen.

Het Internationaal Strafhof is bevoegd om personen te straffen voor zeer zware misdrijven: 
genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Maar het kent grote structu-
rele beperkingen die al sinds het begin bestaan. 

De grootmachten Amerika, Rusland, China en India erkennen de rechtsmacht van het Strafhof 
niet waardoor de onderdanen van die landen ook niet vervolgd kunnen worden. De toenmalige 
Amerikaanse president George W. Bush ondernam een ware anti-campagne waarbij kleinere 
landen onder druk werden gezet om het Strafhof te boycotten. Bush vreesde dat Amerikaanse 
commandanten en politieke verantwoordelijken vervolgd zouden worden voor oorlogsmisdaden 
in Afghanistan en Irak en wou elk initiatief in die zin preventief fnuiken. President Trump staat 
ronduit vijandig tegenover het Strafhof.

Het Hof kan ook alleen misdrijven berechten als ze zijn begaan op het grondgebied van een 
lidstaat, als de verdachte uit een lidstaat komt, of na een verwijzing van de VN-Veiligheidsraad. 
Verder beschikt het Strafhof niet over een eigen politiemacht die verdachten kan oppakken. Zo 
kunnen beklaagden tegen wie een rechtszaak loopt nog steeds vrij rondlopen of zelfs aan de 
macht blijven in hun land. 

In zestien jaar kon het Internationaal Strafhof in Den Haag amper vier beklaagden veroordelen. 
De kritiek op het Internationaal Strafhof is dan ook bijzonder hard.

HET VN-SECRETARIAAT EN DE SECRETARIS-GENERAAL

Het Secretariaat is het administratieve orgaan van de VN en staat onder de leiding van de 
secretaris-generaal. Het hoofdkantoor bevindt zich in New York, met daarnaast belangrijke 
operationele centra in Genève, Wenen en Nairobi.

De secretaris-generaal wordt benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de 
Veiligheidsraad. Hij is belast met de uitvoering van het beleid en de programma’s van de VN. 
Bovendien kan hij door de VN, en meer bepaald door de Veiligheidsraad, worden belast met 
zowat alle taken die te maken hebben met het herstel van de vrede: hij probeert partijen rond 
de tafel te brengen, bemiddelt, stelt oplossingen voor enzovoort. Met andere woorden: hij heeft 
een belangrijke bemiddelingsfunctie en is het gezicht van de VN.
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 ● Trygve Lie (Noorwegen) 1946-1952
 ● Dag Hammarskjöld (Zweden) 1953-1961
 ● Oe Thant (Birma, nu Myanmar) 1961-1971
 ● Kurt Waldheim (Oostenrijk) 1972-1981
 ● Javier Pérez de Cuellar (Peru) 1982-1991
 ● Boutros Boutros-Ghali (Egypte) 1992-1996
 ● Kofi Annan (Ghana) 1997-2006
 ● Ban Ki-Moon (Zuid-Korea) 2007-2017.
 ● Antonio Guterres (Portugal) sinds 2017

Enkele belangrijke thema’s op de agenda van de VN

MENSENRECHTEN

Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de VN is het tot stand brengen in 1948 van 
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarna hebben de VN nog een hele 
reeks verdragen over mensenrechten uitgevaardigd. De VN blijven een sleutelrol spelen in het 
toezicht op de naleving van de mensenrechten. 

VREDE EN VEILIGHEID

Een van de hoofddoelen van de VN is het bevorderen van 
de internationale vrede en veiligheid. Sinds de oprich-
ting in 1945 is vaak een beroep gedaan op de VN om 
te voorkomen dat een conflict zou escaleren tot oorlog, 
om vijandige partijen te overtuigen rond de onderhan-
delingstafel te gaan zitten in plaats van de wapens te 
grijpen, of om te helpen de vrede te herstellen als er 
toch een conflict was uitgebroken.

Het inzetten van een troepenmacht is een van de vre-
desinspanningen van de VN. Die troepen vervullen de rol 

van een onpartijdige derde partij. Ze zijn samengesteld uit 
soldaten die door een aantal lidstaten ter beschikking van 

de VN worden gesteld (de bekende blauwhelmen), ofwel uit 
legereenheden die gewoon onder het commando en de vlag 

van hun land van herkomst dienen. 

Meestal hebben die troepen een beperkte opdracht (peace keeping). Ze 
strijden niet mee en mogen er alleen op toezien dat de strijdende partijen zich 

houden aan een staakt-het-vuren. Hun aanwezigheid kan de mogelijkheden vergroten om 
een conflict langs vreedzame, diplomatieke weg op te lossen. Terwijl de troepen de vrede 
proberen te handhaven, spreken VN-bemiddelaars met de leiders van betrokken partijen of 
landen om tot een oplossing te komen. Deze strategie heeft men bijvoorbeeld gevolgd tijdens 
de oorlog in Bosnië (1991-1996). 

Antonio Guterres - UN Photo
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Soms moeten die troepen werkelijk de vrede herstellen (peace-making), wat inhoudt dat ze mili-
tair optreden tegen een agressor. Dat was bijvoorbeeld het geval in 1950 tijdens de Koreaanse 
oorlog. Tijdens de Golfoorlog in 1991 kregen de Verenigde Staten in de Veiligheidsraad gedaan 
dat zij zelf de VN-resolutie zouden uitvoeren. Toen bestond de troepenmacht ook hoofdzake-
lijk uit VS-soldaten, aangevuld met enkele kleine contingenten uit vooral Groot-Brittannië en 
Frankrijk, en logistiek gesteund door enkele andere landen, waaronder België. Zij hadden de 
opdracht om de troepen van Irak uit Koeweit te verdrijven. Sinds 1948 hebben de VN 63 vre-
desoperaties op touw gezet. De VN waren de laatste jaren betrokken bij 16 vredesoperaties in 
Haïti, India en Pakistan, Syrië, Darfur, Zuid-Soedan, Congo enzovoort.

Toch is de onmacht van de VN bij vredeshandhaving groot, wanneer bij de strijdende partijen 
de politieke wil tot vrede niet aanwezig is of wanneer er in de veiligheidsraad een veto wordt 
gesteld. De VN zijn geen wereldregering en hebben geen eigen leger. Ze zijn ook geen inter-
nationale politiemacht. Het zijn de lidstaten die beslissen of, wanneer en hoe de VN ingrijpen 
om conflicten te beëindigen. De Veiligheidsraad beslist over elke vredesoperatie en elk van de 
vijf permanente leden kan er een veto tegen uitspreken.

BESTRIJDING VAN ARMOEDE, ZIEKTE EN HONGER

Momenteel leven ongeveer 1,3 miljard mensen in extreme armoede: ze verdienen minder 
dan één euro per dag. Die mensen hebben vaak geen toegang tot de meest fundamentele 
voorzieningen die een waardig leven mogelijk maken – voldoende voedsel, veilig drinkwa-
ter, degelijke gezondheidszorg, geschikte huisvesting, maar ook basisonderwijs, opleiding en 
arbeidskansen om in het eigen levensonderhoud te voorzien. De VN besteden 80 procent van 
de beschikbare middelen aan dit doel.

Als landen worden getroffen door oorlog, hongersnood of een natuurramp, bieden de 
VN meestal als eerste hulp aan. Een deel van die hulp neemt de vorm aan van directe 
steun van VN-programma’s zoals het Wereldvoedselprogramma en UNICEF. Het 
VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP) coördineert ontwikkelingsbehoeften op langere ter-

mijn (bijvoorbeeld de opbouw van een nationale infrastructuur). 
Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de 

Vluchtelingen biedt steun en bescherming aan 
meer dan 22 miljoen vluchtelingen en ont-
heemden in de hele wereld.

Millenniumdoelstellingen

Tussen 1990 en 2020 organiseerden de VN 
een hele reeks grote internationale confe-
renties: de Wereldtop voor Kinderen (New 
York, 1990), de Wereldtop voor Milieu en 

Ontwikkeling (Rio, 1992), de Wereldtop voor 
Mensenrechten (Wenen, 1993), de Wereldtop 

voor Bevolking en Ontwikkeling (Caïro, 1994), 
de Wereldtop voor Vrouwen (Peking, 1995), de 

Wereldtop voor Sociale Ontwikkeling (Kopenhagen, 
1995), de Wereldtop voor Menselijke Nederzettingen 
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(Istanbul, 1996), de Wereld Voedsel Top (Rome, 1997) enzovoort. Tijdens die bijeenkomsten 
maakten de staatshoofden en regeringsleiders telkens een aantal internationale afspraken.

In 2000, op de Millenniumtop in New York, werden de internationale afspraken uit de jaren 
90 die betrekking hadden op de bestrijding van armoede, ziekte en honger, gebundeld in 
de zogenaamde Millenniumverklaring: alle VN-lidstaten engageerden zich om tegen 2015 
acht Millenniumdoelstellingen te bereiken. Die doelstellingen waren: uitbannen van extreme 
armoede en honger, basisonderwijs voor alle kinderen, gelijkheid tussen jongens en meisjes, 
kindersterfte tegengaan, terugdringen van moedersterfte, uitbannen van ziektes als hiv/aids, 
malaria en tbc, bescherming van een duurzaam leefmilieu, meer globale samenwerking. De 
doelstellingen kregen ook concrete streefcijfers mee. 

De thema’s van de Millenniumdoelstellingen waren niet nieuw. Ze waren een samenvatting van 
de belangrijkste afspraken van de grote internationale conferenties van de jaren 90.
Wel nieuw is dat voor het eerst internationale afspraken gemaakt werden met concrete, meet-
bare doelstellingen. De eerste zeven doelstellingen zijn vooral gericht op de arme landen. De 
achtste doelstelling is vooral van toepassing op de rijke landen. Rijke landen moeten financiële 
ondersteuning bieden en beleidswijzigingen doorvoeren op het vlak van handel, schuldenlast 
en economisch bestuur, om op die manier de arme landen te helpen de eerste zeven doelstel-
lingen te verwezenlijken.

De Millenniumverklaring werd in 2015 opgevolgd door ‘Onze wereld transformeren: Agenda 
2030 voor duurzame ontwikkeling’.
De nieuwe doelstellingen moeten de komende vijftien jaar de leidraad vormen voor wereld-
wijde inspanningen rond armoedebestrijding, onderwijs, milieubescherming, de aanpak van 
ongelijkheid en andere thema’s. Net zoals bij de Millenniumdoelstellingen zijn deze doelen 
meetbaar. Op die manier kan men nagaan welke vooruitgang geboekt wordt en waar de pijn-
punten liggen.

De doelstellingen voor 2030 zijn gebaseerd op zes kernwaarden:
1. Mensen - Toegang tot gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen (ook vrouwen en 

meisjes)
2. Waardigheid - Einde aan armoede en tegengaan van ongelijkheid
3. Welvaart - Sterke economieën waar eenieder aan deelneemt
4. Gerechtigheid - Veilige en vredige samenlevingen met sterke instituten
5. Samenwerken - Versterken van mondiale solidariteit en duurzame ontwikkeling
6. Planeet - Beschermen van ecosystemen voor alle samenlevingen en toekomstige 

generaties

MILIEU

De VN nemen heel wat initiatieven met betrekking tot duurzame ontwikkeling en milieu.

Een agentschap van de Verenigde Naties, de UNFCCC, organiseert elk jaar een Conference of 
Parties (COP). Tijdens deze conferenties vergaderen ministers en hoge ambtenaren uit vrijwel 
alle landen ter wereld over het klimaat. Samen bespreken zij de laatste wetenschappelijke 
informatie en manieren waarop men de uitstoot van broeikasgassen kan verminderen om zo 
de verandering van het klimaat te beperken.
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De COP in Parijs in 2015 mondde uit in een nieuw internationaal  en bindend klimaatverdrag 
waar de bijna 200 deelnemers mee instemden. In de twintig pagina’s tellende tekst werden 
volgende afspraken vastgelegd: 

 ● Het verdrag treedt in werking als het door minstens 55 staten geratificeerd is die verant-
woordelijk zijn voor minimaal 55 procent van de CO2-uitstoot.

 ● Doel is een zo snel mogelijk einde aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen. 
Halverwege de 21e eeuw moet er een evenwicht zijn tussen alle uitstoot van broeikas-
gassen en het vermogen van de natuur om ze te absorberen.

 ● De opwarming van de aarde moet worden beperkt. De wereldwijde stijging van de 
temperatuur moet in 2100 beperkt zijn tot 2°C vergeleken met het niveau van vóór de 
opkomst van de industrie. Er wordt gestreefd om die stijging met 2°C te verlagen tot 
1,5 graad.

 ● Rijke ontwikkelde landen moeten ontwikkelingslanden met geld helpen hun uitstoot te 
verminderen. Elk jaar moet er 91 miljard euro beschikbaar worden gesteld.

 ● Elke vijf jaar wordt het klimaatbeleid van alle landen geëvalueerd. De eerste controle 
vindt plaats in 2023.

De toekomst van internationale samenwerking en de VN 

In 1945 trad het Handvest van de Verenigde Naties in werking. De ambitie was om oorlogen 
uit de wereld te helpen en de mensenrechten te beschermen. In die 75 jaar kende de VN suc-
cessen en mislukkingen. 
De mislukte vredesoperaties van de VN (Oost-Congo, Rwanda, de oorlog in Joegoslavië, …) 
zijn een smet op het blazoen. Professor Jan Wouters van de KULeuven verklaart een groot 
deel van de mislukkingen door enkele machtige lidstaten die het systeem hypothekeren. Zodra 
een van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad (China, Frankrijk, Rusland, Groot-
Brittannië en de Verenigde Staten) betrokken is bij een conflict, functioneert de Veiligheidsraad 
niet meer naar behoren. Zij kunnen immers hun vetorecht gebruiken om beslissingen tegen te 
houden. 
Maar professor Wouters ziet, ondanks mislukkingen en schandalen, ook vele successen en 
een belangrijke invloed van de VN. De VN brachten een geweldige vooruitgang in internatio-
nale samenwerking en op vlak van het internationaal recht. 

Multilaterale samenwerking

Heel wat landen hebben een verschillende kijk op internationale relaties en op mensenrechten, 
democratie en rechtsstaat. Het succes van de Verenigde Naties valt of staat met het geloof in 
multilaterale samenwerking. Precies daar knelt het schoentje. Heel wat landen zijn vandaag 
minder multilateraal georiënteerd. Ze investeren liever in bilaterale betrekkingen en sluiten 
steeds vaker bilaterale akkoorden. 
De Verenigde Staten van Amerika zijn vaak koele minnaars geweest van multilaterale samen-
werking. Tijdens de regering Trump trokken ze zich steeds meer terug uit de internationale 
samenwerkingsverbanden. Het ‘America first’ beleid schroeft de multilaterale samenwerking 
terug. De VS houden hun bijdragen in aan het VN-bevolkingsfonds, aan vredesmissies, aan 
de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere fondsen. Ze trokken zich ook terug uit het 
klimaatakkoord van Parijs. De klimaatuitdagingen tonen nochtans aan dat de opwarming van 
de aarde een uitdaging voor de hele mensheid is.
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Maar tegenover die tendens staat ook een ‘Alliantie voor Multilateralisme’, een groep landen 
waaronder België, Frankrijk en Duitsland, die internationale samenwerking wil verdedigen en 
versterken. Ons land was altijd al een pleitbezorger van internationale samenwerking. “Enkel 
door internationale samenwerking te versterken, pakken we globale uitdagingen als vrede en 
veiligheid, klimaat, mensenrechten, migratie, de digitale transformatie en duurzame ontwik-
keling succesvol aan. België gelooft heel sterk in de toegevoegde waarde van samenwerking 
tussen staten. Multilateralisme verenigt landen en verhoogt de kwaliteit van de collectieve 
oplossingen voor problemen die zich voor elk van deze landen stellen”17, zo stelde vice-premier 
De Croo bij de lancering van de Alliantie in 2019. 

17. Diplomatie.belgium.be/nl (26 september 2019)
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Colofon

De Kracht van je Stem is het educatieve aanbod voor democratische opvoeding en burgerschaps-
competenties, van het Vlaams Parlement. Het biedt een waaier van educatief materiaal voor 
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wijs en de basiseducatie. Teams van ervaren leraren en begeleiders hebben het lesmateriaal 
ontwikkeld. Alle koepels en onderwijsnetten werden daarbij betrokken om de neutraliteit te 
garanderen.

De Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek kwam tot stand met de mede-
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Feed-back: Leraren die deze Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek gebruiken, 
kunnen meehelpen aan het verbeteren van het materiaal. Hebt u suggesties of opmerkingen? 
Neem contact op met de medewerkers van De Kracht van je Stem!
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