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Voorwoord

De Kracht van je Stem

Vind jij dat leerlingen moeten meebeslissen over regels op school?
Denk jij dat stemrecht vanaf 16 jaar een goede zaak zou zijn?
Heb jij al eens gediscussieerd over een politiek thema?
Vraag je je soms af waar politici mee bezig zijn?

Deze vragen hebben te maken met onze democratie en hoe we daar met z’n allen een rol in spelen.

Met deze map willen we je helpen om ons democratisch systeem beter te begrijpen. Je vindt 
oefeningen en cases om een mening te vormen en we geven je een steuntje in de rug om op 
een democratische manier in dialoog te gaan en oplossingen te zoeken.

Want democratie is een zaak van iedereen, ook van jou.

De Kracht van je Stem, de educatieve dienst van het Vlaams Parlement
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Leesopdracht
een tekst die aansluit bij het 
thema, met vragen om te 
beantwoorden

Opdracht
een taak die aansluit 
bij het thema

Stelling
een bewering, waaraan je je 
eigen standpunt en dat van 
anderen kunt toetsen

Actie
concreet aan de slag 
met je klas

Doordenker
een aanzet om dieper na te 
denken over het onderwerp

Focus
opdrachten die focussen  
op de actualiteit

Terugblik
wat onthou je, 
wat heb je geleerd?

Deze map bestaat uit vier modules:

 ● Mensenrechten en kinderrechten

 ● Democratie en rechtsstaat

 ● Verkiezingen en partijen

 ● Overheden en instellingen

Elke module bevat basisinformatie en opdrachten die je helpen om dieper in te gaan op een 
thema. De icoontjes geven het soort opdrachten aan:



4  
   



53e graad 
aso kso tso

Module 1 
Mensenrechten en kinderrechten
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Inleiding

Iedere mens heeft een aantal rechten. 

Deze rechten gelden voor alle mensen in de wereld. Mensenrechten zijn on voorwaardelijk en 
drukken een fundamenteel menselijk respect uit.

Eigenlijk is er weinig verschil tussen mensen- en kinderrechten. 
Toch heeft de internationale gemeenschap beslist een apart Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind* goed te keuren.

In deze module gaat het over:

M
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* Kind: elke persoon jonger dan 18 jaar tenzij de nationale wetgeving de meerderjarigheid op vroegere leeftijd toekent.
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Focus 
Verzamel gedurende een week mediaberichten over mensen- en kinderrechten. Geef een 
korte beschrijving van de berichten op basis van de volgende vragen:

 ●  Komen mensenrechten positief of negatief in de pers? 
 ●  Waarom komen ze ter sprake? 
 ●  Welke organisaties en personen worden genoemd?

Vergeet niet bij elk bericht de bron te noteren.
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A Wat zijn mensenrechten en kinderrechten?

Wat zijn mensenrechten 
en kinderrechten?A

Opdracht: Beelden over mensenrechten 
Bekijk de beelden hieronder. Welke mensenrechten herken je. Ken je nog andere mensenrechten? 
Zo ja, welke?

1

2

3

5

4 Foto: Shutterstock .com - De Visu
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Focus: Het begrip recht in de media 
Formuleer op basis van de informatie die je hebt verzameld, een nauw keurige omschrijving van 
het begrip recht. Vergelijk met de betekenissen uit de opdracht hierna.

Opdracht: Het begrip recht in onze taal 
Wat betekent het woord recht in de volgende uitspraken? Omschrijf de betekenis van de zin 
zo duidelijk mogelijk. 

De leraar heeft het recht om mij te straffen. 
De vader van het meisje nam het recht in eigen handen. 
Met deze beslissing treedt zij het recht met voeten. 
Iedereen heeft recht op privacy. 
Het recht is vastgelegd in de wetboeken. 
Je moet niet te licht recht spreken.
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A Wat zijn mensenrechten en kinderrechten?

Actie: Het schoolreglement onder de loep 
Heel wat aspecten van het leven op school worden geregeld door het schoolreglement. Je 
mag bijvoorbeeld niet roken, je moet op tijd zijn, de leer krachten moeten bereid zijn je te hel-
pen als je problemen hebt met de leerstof. Een schoolreglement is gemakkelijk want zo weet 
je welke ruimte je hebt en waaraan je te houden.

Alle scholen zijn verplicht, om in overleg met de schoolraad, een school reglement te maken. 
Het is bindend en bevat belangrijke afspraken tussen school en leerlingen. Het moet getekend 
zijn door de ouders of de meerderjarige leerling. Dus in principe hebben je ouders het school-
reglement getekend. Maar weet JIJ wat erin staat? Welke rechten en plichten jij hebt?

A ANALYSE
 ● Je krijgt een uitvergrote versie en een gewone kopie van het schoolreglement.
 ● Zet met je groep de schaar in de verschillende artikels van de uitvergrote versie en 

rangschik deze elementen volgens de drie rubrieken die het schoolreglement minimaal 
moet bevatten:

ordereglement tuchtreglement studiereglement

 ● Aan welk onderdeel en aan welke waarden besteedt het reglement de meeste aandacht?
 ● Is het overwegend gedragsgebiedend of gedragsverbiedend opgesteld?
 ● Zijn er, naast deze drie rubrieken, nog andere aspecten in opgenomen? Welke?

B EVALUATIE
 ● Welke aspecten vind je goed?
 ● Zijn er volgens jou regels die onrechtvaardigheid of ongelijkheid in de hand werken? 

Tussen de leerlingen onderling? Tussen de leerlingen en de leerkrachten?
 ● Welke zaken zijn volgens jou voor wijziging vatbaar?

C ACTIE
 ● Bedenk een regel die ervoor zou kunnen zorgen dat:

• alle leerlingen zich veilig voelen op de speelplaats;
• alle leerlingen voelen dat ze gerespecteerd worden als gesprekspartner in de school.

 ● Werk voorstellen en een strategie uit om het schoolreglement te veranderen.

© ZAK
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Basisinformatie

Iedere mens heeft een aantal rechten. Deze rechten gelden voor alle mensen in de wereld. 
Mensen hebben die rechten omdat ze mens zijn. Mensenrechten zijn on voorwaardelijk en zijn 
de uitdrukking van een fundamenteel menselijk respect.

Van intern-nationaal naar internationaal

Aan het eind van de 19e eeuw begint de internationale gemeenschap zich te organiseren. De 
eerste internationale afspraken die werden gemaakt, hadden te maken met oorlogsvoering, 
namelijk met de behandeling van oorlogsslachtoffers en gewonde soldaten. 

In 1920 werd de Volkenbond opgericht, “om internationale samenwerking te bevorderen en 
vrede en veiligheid in gans de wereld te bereiken”. De lidstaten spraken af om tegen een andere 
lidstaat van de Volkenbond niet ten oorlog te trekken zonder eerst hun klachten over te maken 
aan de staat die zich agressief had gedragen. De Volkenbond kon de Tweede Wereldoorlog, 
met al zijn gruwelen, echter niet verhinderen. 

Na WOII werden de Verenigde Naties opgericht. Een van de basisprincipes van het Handvest 
van de Verenigde Naties is dat de algemene eerbiediging van de rechten van de mens een 
zaak is van alle regeringen en van alle volken en de beste waarborg vormt voor vrede en demo-
cratie. 193 landen zijn nu lid. Zij ondertekenden allen het Handvest waarin onder andere staat: 
“Wij, volken van de Verenigde Naties, vastbesloten… ons vertrouwen te bevestigen in de fun-
damentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon, 
in de gelijke rechten voor mannen en vrouwen, en voor kleine en grote naties…” 

Het doel van de VN zelf is onder andere: “…Internationale samenwerking te bereiken om inter-
nationale problemen van economische, sociale, culturele of humanitaire aard op te lossen en 
respect voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden voor allen zonder onder-
scheid van ras, geslacht, taal of godsdienst te bevorderen en aan te moedigen...”

Mensenrechten zijn universeel

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) 
geproclameerd. Dit zijn rechten die voor iedere mens (dus universeel), ongeacht huidskleur, 
status, nationaliteit, cultuur, godsdienst of geslacht geldig zijn. 
Toch bestaan er nog steeds discussies over deze universele geldigheid. De critici menen dat 
men respect moet hebben voor culturele verschillen en diversiteit (particularisme) en dat de 
mensenrechten niet overal op dezelfde manier toegepast kunnen worden. Culturen verschillen 
van elkaar en er moet zeker ruimte zijn voor verschillen. Maar culturen mogen geen excuus zijn 
voor schendingen van mensenrechten.

Mensenrechten zijn onderling afhankelijk

Je kunt moeilijk stellen dat sommige mensenrechten belangrijker zijn dan andere, omdat ze 
onderling zo sterk met elkaar samenhangen. Alle rechten zijn ondeelbaar en één recht garan-
deren kan geen excuus zijn om een ander recht met de voeten te treden. Immers, alle rechten 
van de mens zijn nodig voor de volle ontwikkeling van de mens. 
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A Wat zijn mensenrechten en kinderrechten?

Toch merken we dat de waardering voor bepaalde rechten vaak verschillend is, naargelang 
de samenleving. In het Westen besteedt men bijvoorbeeld veel aandacht aan het recht op 
vrije meningsuiting; in de landen van het Zuiden hecht men een groot belang aan het recht op 
voedsel en gezondheid. 
Het is in elk geval zo dat de mensenrechten in de hele wereld worden erkend en een instru-
ment zijn voor iedereen die vecht tegen onrecht of er zelf slachtoffer van is.

Aan rechten zijn automatisch ook bepaalde verantwoordelijkheden of plichten gekoppeld. 
Want: 

 ● Als je in de klas het recht hebt om te spreken en je mening te uiten, heb je automatisch 
ook de verantwoordelijkheid en de plicht om anderen de kans te geven hun mening te 
uiten en om naar hen te  luisteren.

 ● Als je het recht hebt om vanaf 18 jaar te stemmen, ben je uiteindelijk ook mee verant-
woordelijk voor het beleid van de door jou gekozen politici.

 ● Als je het recht hebt om vanaf 16 jaar een bromfiets te besturen, heb je ook de verantwoor-
delijkheid om dat op een veilige manier te doen en de plicht om het verkeersreglement 
te kennen en te respecteren.

Opdracht: Je rechten als jongere 
Als jongere heb je rechten. Je hebt bijvoorbeeld recht 
op een mening en recht van meningsuiting. Schrijf vijf 
rechten op die je denkt te hebben en die je belangrijk 
vindt. Ga ook na of elk van die rechten een be paalde 
verantwoordelijkheid of plicht impliceert. 

1  ..........................................................................................

2  ..........................................................................................

3  ..........................................................................................

4  ..........................................................................................

5   .....................................................................................

© ian
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Opdracht: Mensenrechten in de wereld 
Elke tekst schetst een situatie. Lees de tekst en beantwoord de vragen die erop volgen.

SITUATIE 1
Een leider van een land is buitengewoon trots op wat hij de afgelopen twintig jaar voor zijn volk 
gerealiseerd heeft. De levensstandaard is gestegen, kinderen genieten onderwijs en niemand 
heeft honger. “Maar”, zei een bezoeker, “er is hier geen persvrijheid. Er is hier maar één krant en 
die vertolkt één bepaalde visie.” De leider antwoordde: “Sommige mensenrechten zijn belang-
rijker dan andere.”

a. Welke mensenrechten komen hier ter sprake? 
b. De leider vindt bepaalde vrijheden belangrijker dan 

andere. Wat is jouw mening: kun je aan vrijheden 
en rechten een rangorde (hiërarchie) toekennen? 
Welke discussies leven hierrond?

SITUATIE 2
De baas van een bedrijf legt uit waarom in zijn bedrijf geen 
mensen van vreemde afkomst werken: “Ik neem gewoon 
geen mensen van vreemde afkomst in dienst. De arbeiders 
die hier nu al werken willen het niet. Ze willen niet samen-
werken met iemand van vreemde afkomst. En ook de klanten 
willen niet bediend worden door een werknemer van vreemde 
afkomst. Ik kan daar niets aan doen en ik wil geen klanten verliezen. 
Daarom werkt in mijn bedrijf niemand van vreemde afkomst.”

a.  Welke mensenrechten komen in dit verhaal naar voren?
b. Geef jouw mening over de argumenten die de baas aanhaalt.
c. Vind je dat de overheid hierin een rol moet spelen? 

SITUATIE 3
Patrice Lumumba, eerste minister van Congo, zei op de dag dat Congo onafhankelijk werd van 
België (1960):

“Vrienden, vandaag, 30 juni 1960 kunnen we aan onze kinderen uitleggen hoe we ons bevrijd 
hebben van de vernederende slavernij, die ons met geweld was opgelegd. (...) We hebben 
veel vernederingen moeten ondergaan. (...) De wet voor de blanke was anders dan voor de 
zwarte. (...) Sommigen hebben geleden vanwege hun geloof of politieke opvattingen. Veel 
broeders zijn gestorven in massale slachtpartijen. (....) Nu gaan we zelf besturen.”

Over welke mensenrechten had Lumumba het in dit fragment? Neem de lijst met artikelen 
van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens er bij en duid twee artikelen aan 
die hier van toepassing zijn. 
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A Wat zijn mensenrechten en kinderrechten?

Opdracht: Kinderarbeid
Lees het volgende artikel uit Knack. De eerste alinea brengt “het even belangwekkende als 
controversiële thema van de kinderarbeid” ter sprake. 

Waarom is dit thema controversieel?

Het artikel is lang geleden geschreven. Vind je vandaag nog voorbeelden van bedrijven die 
met kinderarbeid in het nieuws komen. Welke bedrijven zijn dat dan?

HET PRODUCT VAN PROTEST
Guido Despiegelaere, Knack

GROTE CONCERNS 
ONDERSTEUNEN DE 
INTERNATIONALE 
ARBEIDSNORMEN

In Genève begon de 
jaarlijkse Internationale 
Arbeidsconfe rentie. 
Op de agenda staat het 
even belangwekkende 
als controversiële 
thema van de kinderar-
beid. Terwijl de verte-
genwoordigers van de 
regeringen, de werkge-
vers en de vakbonden 
uit de hele wereld nog 
even bakkeleien over 
de meest ergste vor-
men van kinderarbeid, 
sluiten grote concerns 
akkoorden over de 
naleving van de interna-
tionale arbeidsnormen. 
Zij zwichten voor de 
protesterende druk van 
de publieke opinie.

De Amerikaanse 
sportartikel en gigant 
Nike gebiedt zijn on-
dernemers in Azië voor 
de schoen fabrieken 
alleen nog werknemers 
van minstens achttien 
jaar aan te werven; de 
leeftijdsgrens voor de 
kleding- en accessoire-
bedrijven legt Nike op 
zestien jaar. 

Daarmee reageert het 
bedrijf op de inter-
nationale kritiek dat 
het grote winst maakt 
op de rug van kin-
deren. Die reputatie 
ging in de Verenigde 
Staten op de verkoop 
wegen. De sportreus 
laat voortaan toe dat 
niet-gouvernementele 
organisaties de arbeids-
voorwaarden natrek-
ken in zijn fabrieken 
in Indonesië, China en 
Vietnam en financiert 

ont wikkelingsprojecten 
in enkele Azia tische 
landen. Naar schatting 
werken 350.000 Aziaten 
voor Nike.
De Zweedse meubel-
groep Ikea van zijn 
kant sloot een akkoord 
met de Internationale 
Arbeids organisatie in 
Genève om alleen nog 
met bedrijven te werken 
die de fundamentele 
arbeidsrechten naleven 
en hun werknemers 
voldoende betalen. De 
internationale woonwa-
renhuisketen was onder 
vuur komen te liggen 
wegens de erbarmelijke 
arbeidsomstandighe-
den in een fabriek in 
het Roemeense Cod-
lea. Het akkoord voor 
prin cipiële ethische en 
sociale voorschriften 
is het antwoord op die 
golf van protest.
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Bepaal nu je eigen standpunt en nuanceer aan de hand van de standpunten zoals ze hier 
onder A en B worden weergegeven. Hou daarbij rekening met de argumenten zoals die eron-
der worden geformuleerd.

STANDPUNT   A   KINDERARBEID
Kinderen onder 16 jaar mogen niet werken: de wet op de kinderarbeid moet strikt toegepast 
worden.

Argumenten:
 ● kinderen moeten kunnen spelen
 ● kinderen die werken kunnen niet naar school gaan
 ● kinderen worden vaak uitgebuit en durven niet opkomen voor zichzelf 
 ● de ouders moeten instaan voor het zakgeld van de kinderen.

STANDPUNT   B    KINDERARBEID
Kinderarbeid moet kunnen in bepaalde omstandigheden.

Argumenten: 
 ● in veel landen is de armoede nog altijd zo groot dat kinderen moeten bijspringen 
 ● in veel culturen is het heel gewoon dat kinderen en volwassenen samenwerken
 ● werken kan een goede leerschool zijn
 ● in sommige landen komen kinderen op voor het recht om te mogen werken en zo bij te 

dragen tot het welzijn van hun familie.
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B De hoofdcategorieën van mensenrechten, plichten en verantwoordelijkheden

B
De hoofdcategorieën van 
mensenrechten, plichten en 
verantwoordelijkheden

Opdracht: Rechten vergelijken 
In een vorige opdracht hebben jullie een lijstje opgesteld met vijf rechten die jullie denken te 
hebben, die jullie belangrijk vinden. Steek in groepjes van twee of drie de koppen bij elkaar en 
vergelijk jullie lijstjes en breid ze eventueel uit. Noteer aan het bord en volg daarbij de richtlijnen 
van de leerkracht.

a. Vergelijk met de Uni versele Verklaring van de Rechten van de Mens.
b. Zijn jullie rechten vergeten? Hebben jullie zaken opgenomen die niet in de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens staan?

Basisinformatie

De Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens (vereenvoudigde versie)

 ● Alle mensen worden vrij geboren en moeten op dezelfde manier worden behandeld.

 ● Iedereen heeft recht op alle rechten: man en vrouw, ongeacht leeftijd, huidskleur, gods-
dienst of taal.

 ● Iedereen heeft recht op leven in vrijheid en in veiligheid.

 ● Slavernij en slavenhandel zijn verboden.

 ● Niemand mag gemarteld of op een vernederende manier behandeld worden.

 ● Iedereen heeft recht op wettelijke bescherming als persoon.

 ● Alle mensen moeten volgens de wet op dezelfde manier behandeld worden.

 ● Iedereen wiens rechten geschonden worden heeft recht op bescherming door een 
bevoegde rechtbank. 

 ● Niemand kan zonder goede reden gevangen gezet of het land uitgestuurd worden.

 ● Een rechtszaak moet in het openbaar gebeuren. De rechters en juryleden moeten onaf-
hankelijk en onpartijdig zijn.

 ● Iedereen wordt als onschuldig beschouwd zolang geen schuld bewezen is. Iedereen 
heeft het recht zich te verdedigen tegen beschuldigingen.

Art. 1

Art. 
10

Art. 
11

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9
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 ● Iedereen heeft recht op privacy inzake briefwisseling en gezin. De wet moet iedereen 
beschermen tegen laster. 

 ● Iedereen heeft het recht om te gaan en te staan waar hij/zij wil, in eigen land en in het 
buitenland.

 ● Slachtoffers van mensenrechtenschendingen hebben het recht om naar een ander land 
te gaan en dat land om bescherming te vragen.

 ● Iedereen heeft recht op een eigen nationaliteit.

 ● Iedereen heeft het recht om te trouwen en een gezin te stichten.

 ● Niemand mag persoonlijke bezittingen zonder goede redenen afgenomen worden. 
Iedereen heeft recht op eigendom.

 ● Iedereen heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.

 ● Iedereen is vrij om een eigen mening te hebben en deze te uiten.

 ● Iedereen heeft het recht om bij een vereniging aan te sluiten en te vergaderen.

 ● Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan de regering en aan vrije verkiezingen.

 ● Iedereen heeft recht op maatschappelijke zekerheid en op ontwikkeling.

 ● Iedereen is vrij in de keuze van een beroep, en heeft recht op een rechtvaardig loon.  
Mannen en vrouwen moeten voor hetzelfde werk evenveel betaald krijgen.

 ● Iedereen heeft recht op vrije tijd en vakantie.

 ● Iedereen heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor het welzijn van 
zichzelf en zijn gezin. Ook in geval van werkloosheid, invaliditeit, ziekte, ouderdom...

 ● Iedereen heeft recht op onderwijs. Het onderwijs moet gericht zijn op de volle ontwik-
keling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de 
mensenrechten.

 ● Iedereen heeft het recht om te genieten van wat kunst en wetenschappen voortbrengen.

 ● De overheid moet ervoor zorgen dat er een “orde” is die al deze rechten beschermt.

 ● Iedereen heeft ook plichten tegenover de andere mensen. De overheid mag de uit-
oefening van rechten slechts beperken om de rechten van anderen te garanderen en 
omwille van openbare orde en goede zeden. De wetten in het land mogen niet ingaan 
tegen de mensenrechten.

 ● Geen enkel land en geen enkel mens mag proberen om de rechten te vernietigen die in 
deze Verklaring staan.

Art. 
12

Art. 
13

Art. 
14

Art. 
15

Art. 
16

Art. 
17

Art. 
18

Art. 
19

Art. 
20

Art. 
21

Art. 
22

Art. 
23

Art. 
24

Art. 
25

Art. 
26

Art. 
27

Art. 
28

Art. 
29

Art. 
30
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Drie generaties mensenrechten

In de mensenrechten kan men als het ware drie generaties onderscheiden. De eerste gene-
ratie omvat de sinds 1789 klassiek geworden burgerrechten en politieke rechten: het recht op 
leven, het recht op vrije meningsuiting, de persvrijheid, de vrijheid om te vergaderen enzovoort.
Deze rechten beschermen burgers vooral tegen te veel inmenging van de machthebbers. 

Maar de overheid moet wel initiatieven nemen om deze rechten mogelijk te maken 
(bijvoorbeeld het organiseren van verkiezingen). Ook ten aanzien van kinderen 

vraagt de toepassing van deze rechten een inspanning van de overheden, 
onder meer waar het gaat over de participatiemogelijkheden van jongeren. 

De tweede generatie gaat over de economische, sociale en culturele 
mensenrechten, zoals het recht op een minimuminkomen, op werk, op 
gezondheidszorg, op onderwijs, op vrije tijd. 

De economische, sociale en culturele rechten zijn in het algemeen echter 
niet onmiddellijk afdwingbaar. Elk land moet zich inspannen om ze voor alle 

burgers te realiseren, mag niet systematisch discrimineren in de toepassing 
ervan en mag geen stappen achteruit zetten in het realiseren ervan. 

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vinden we beide generaties mensen-
rechten terug. 

Vandaag spreekt men ook over een derde generatie mensenrechten: de volkenrechten. Dat 
zijn de zogenaamde solidariteitsrechten zoals recht op vrede, op een gezond leefmilieu, op 
eigen cultuuruitingen, op zelfbestuur. Onder verantwoordelijkheid van de VN worden bijvoor-
beeld de topconferenties gehouden over het klimaat. De eerste was de milieutop in Rio de 
Janeiro (Brazilië) in 1992, daarna volgden onder andere de klimaatconferenties van Kyoto, 
Doha en Parijs. 

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind (een samenvatting)

Het Verdrag omschrijft een kind als elke persoon jonger dan 18 jaar tenzij de nationale wet-
geving de meerderjarigheid op vroegere leeftijd toekent. Met andere woorden het woord kind 
verwijst ook naar jongeren, naar alle minderjarigen (art. 1).

Alle in het Verdrag omschreven rechten staan ter beschikking van alle kinderen ongeacht hun 
ras, huidskleur, geslacht, moedertaal, geloofsovertuiging, politieke of andere opvattingen, nati-
onale, etnische of maatschappelijke afkomst, mogelijkheden, gebreken, geboorte of andere 
status (art. 2 of het non-discriminatiebeginsel).

Alle acties die betrekking hebben op het kind, moeten in zijn of haar belang genomen worden (art. 3).

De staten moeten het Verdrag in werkelijkheid omzetten (art. 4).

De staten moeten eerbied tonen voor de rechten en verantwoordelijkheden van de ouders om 
te voorzien in een passende begeleiding van het kind (art. 5).
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ELK KIND HEEFT :
 ● recht op leven en ontwikkeling;

 ● recht op een naam en nationaliteit en, voor zover mogelijk, het recht zijn/haar ouders te 
kennen en door hen te worden verzorgd;

 ● het recht op bescherming van zijn/haar nationaliteit door de staat;

 ● het recht om bij zijn/haar ouders te leven, tenzij dit niet in het belang van het kind zou 
zijn. Het kind moet de kans krijgen om daarover zijn/haar mening te zeggen;

 ● het recht om in persoonlijk contact te blijven met beide ouders wanneer het kind van één 
of beide gescheiden leeft;

 ● het recht om zijn/haar land vrij te be treden of te verlaten, of een ander land te betreden 
om zich met zijn/haar gezinsleden te herenigen en de ouder-kindrelatie te onderhouden;

 ● recht op bescherming van de staat wanneer het door een van zijn/haar ouders onrecht-
matig naar het buitenland wordt meegenomen;

 ● het recht zijn/haar mening te vormen en deze vrijelijk te uiten in alle aangelegen heden 
die het kind betreffen;

 ● het recht om zijn/haar mening vrij te uiten en de vrijheid om inlichtingen en denk beelden 
te ver garen, te ontvangen en door te geven;

 ● recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;

 ● het recht om met andere kinderen samen te komen en verenigingen te vormen;

 ● recht op bescherming tegen wille keurige of onrechtmatige inmenging in zijn/haar privé-
leven, gezinsleven of briefwis seling alsook tegen elke onrechtmatige aantasting van 
zijn/haar eer en goede naam;

 ● recht op toegang tot informatie en materiaal uit verscheidene bronnen alsook de 
bescherming tegen informatie en mater iaal die schadelijk zijn voor zijn/haar welzijn;

 ● recht op bijstand en voorzieningen voor de ouders of wettige voogden;

 ● recht op bescherming tegen mishandeling door ouders of voogd;

 ● recht op bescherming wanneer hij of zij tijdelijk of permanent buiten het gezin verblijft 
met erkenning van zijn/haar culturele achtergrond;

 ● recht op een adoptie in het belang van het kind. Elke adoptie kan pas gebeuren wanneer 
het belang van het kind centraal staat;

 ● recht op een specifieke bescherming voor vluchtelingen;
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 ● als gehandicapte recht op een aan gepaste verzorging en onderwijs om hem/haar een 
volwaardig en behoor lijk  leven te garanderen in omstandigheden die zijn/haar waardig-
heid garanderen, zijn/haar zelfstandigheid bevorderen en zijn/haar actieve deel name 
aan het gemeenschapsleven ver ge makkelijken;

 ● recht op de hoogste graad van gezondheid en medische verzorging;

 ● recht op een periodieke evaluatie van zijn/haar toestand indien hij of zij uit huis is 
geplaatst ter verzorging, bescherming of behandeling;

 ● recht op het genot van sociale zekerheid;

 ● recht op een levensstandaard die toe reikend is voor zijn/haar lichamelijke, geestelijke, 
intellectuele, zedelijke en sociale ontwikkeling;

 ● recht op onderwijs en gratis basisonderwijs. De handhaving van de discipline op school 
moet verenigbaar zijn met de men selijke waardigheid en in overeenstemming verlopen 
met het Verdrag; 

 ● recht op onderwijs dat hem/haar voor bereidt op een actief, verantwoordelijk leven als 
volwassene in een vrije samen leving met respect voor anderen en de omgeving;

 ●  het recht om zijn/haar eigen cultuur en godsdienst te beleven en zijn/haar eigen taal te 
spreken;

 ● recht op rust en vrije tijd, op deelname aan spel en het culturele en artistieke leven;

 ● recht op bescherming tegen economische uit buiting en werk dat gevaarlijk is of zijn/haar 
op voeding zal hinderen of schadelijk zal zijn voor de gezondheid en zijn/haar fysieke,  
mentale, geeste lijke, zedelijke en sociale ontwikkeling;

 ● het recht beschermd te worden tegen het gebruik van verdovende middelen of betrok-
ken te worden in de verkoop of productie van deze middelen;

 ● recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting of misbruik;

 ● recht op bescherming tegen ont voering of de verkoop van of handel in kinderen;

 ● recht op bescherming tegen elke vorm van uitbuiting;

 ● het recht niet te worden onderworpen aan foltering of aan een andere onmenselijke 
behandeling of bestraffing. In gevangenschap wordt het kind gescheiden ge houden van 
volwassenen. Hij of zij kan niet ter dood veroordeeld of levenslang op gesloten worden 
en beschikt over het recht op juridische bijstand en contact met familie leden;

 ● het recht om, indien jonger dan 15 jaar, niet in het leger ingelijfd te worden of recht-
streeks deel te nemen aan de vijan delijkheden;
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 ● recht op lichamelijke en geestelijke verzorging en herintegratie in de maat schappij, 
indien hij/zij het slachtoffer is van gewapende conflicten, foltering, verwaarlozing, mis-
handeling of uitbuiting;

 ● recht op, indien hij/zij beschuldigd wordt van een misdrijf, een behandeling die aan-
gepast is aan zijn/haar leeftijd en waardigheid en die zijn/haar her integratie in de 
maatschappij bevordert; 

 ● het recht om geïnformeerd te worden over deze beginselen en voorzieningen in het land 
waarin zij/hij leeft.

De indeling van het Internationaal Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind in drie P’s 

De drie P’s verwijzen naar de Engelse termen provision (voorzieningen), protection (bescher-
ming) en participation (deelname).

Provision
• Overlevingsrechten

Kinderen hebben recht op leven en op een aantal basisbehoeften: een aangepaste levens-
standaard, onderdak, voeding en toegang tot medische verzorging.

• Ontwikkelingsrechten
Wat kinderen nodig hebben om zich volledig te kunnen ontplooien, bijvoorbeeld recht op 
onderwijs, spel en ontspanning, culturele activiteiten, toegang tot informatie, vrijheid van den-
ken en geloof.

Voor Provisierechten kun je ook de uitdrukking gebruiken: Geef-mij-toegang-rechten.

Protection
• Beschermingsrechten 

Zij wijzen op de nood om kinderen te beschermen tegen alle vormen van 
mishandeling, verwaarlozing en uitbuiting. Zij omvatten kwesties als 
bijzondere zorg voor vluchtelingenkinderen, marteling, mishan-
deling, betrokkenheid bij gewapende conflicten, kinderarbeid, 
druggebruik en seksuele uitbuiting.

Voor Protectierechten kun je ook de uitdrukking gebruiken: 
Bescherm-mij-rechten.

Participation
• Inspraakrechten 

Zij geven kinderen de kans een actieve rol te spelen in hun 
gemeenschap en land. Zij omvatten het recht op vrije menings-
uiting en het recht een inbreng te hebben in alle zaken die hun 
leven beïnvloeden. Zo is er ook een recht op gepaste informatie, op 
privacy, een recht op vereniging en op toegang tot alle media.

Voor Participatierechten kun je ook de uitdrukking gebruiken: Laat-mij-meedoen-rechten.
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Opdracht: Relaties en verbanden tussen kinderrechten 
a. Maak zeven groepjes. Elk groepje krijgt een van de volgende situaties. 
b. Welke artikelen uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind worden in 

deze situatie niet gerespecteerd?
c. In welk land zou dit verhaal zich bijvoorbeeld kunnen afspelen? Waarop baseer je dat 

vermoeden?
d. Stel jullie situatie en conclusies voor aan de klas.
e. Als je alle verhalen naast elkaar legt, ben je dan van mening dat kinderrechten wereld-

wijd goed gerespecteerd worden? Motiveer je antwoord.
f. Wat kun je hier zelf aan doen?

SITUATIE    1
Als peuter werd ik nooit ingeënt omdat mijn ouders te ver van het gezondheids centrum woon-
den. Ik ben nu acht jaar en heb kinderverlamming.

SITUATIE   2
Mijn broers gaan naar de plaatselijke school. Ik ben het enige meisje thuis en moet van 
mijn ouders helpen in het huishouden. Ik kan dus niet naar school gaan. Ik ben zeven jaar.

SITUATIE   3
Ik ben 11 jaar en ga elke dag naar school. Als ik thuiskom, help ik tot ‘s avonds in de winkel van 
mijn ouders. Dan eet ik, doe de afwas en pas op mijn jongere broer en zus terwijl mijn ouders 
hun werk in de winkel beëindigen. Als de jongere kinderen naar bed zijn, probeer ik mijn huis-
werk te maken, maar meestal ben ik te moe en val ik in slaap.

SITUATIE   4
Ik ben 16 jaar en woon in een grote stad. Een man uit mijn straat vertelde me dat ik een hoop 
geld kon verdienen als ik hem hielp bij de verkoop van drugs. Ik mocht de drug eens uitprobe-
ren en sindsdien koop ik mijn voorraad bij hem.

SITUATIE   5
Ik ben nu 15 jaar. Toen ik 3 jaar oud was, werd ik geplaatst door de jeugdrechter omdat we thuis 
heel arm waren en mijn ouders niet goed voor mij konden zorgen. Ondertussen is de situatie 
thuis terug normaal, maar ik zit nog steeds in een instelling voor jongeren met gedragsproble-
men. Ik voel me daar helemaal niet goed en wil terug thuis wonen, maar niemand luistert naar mij. 

SITUATIE   6
Ik ben 14 jaar en mijn ouders zijn gescheiden. Ik woon een week bij mijn vader en dan weer 
een week bij mijn moeder. Dat is erg lastig want in de week bij mijn moeder zie ik mijn vrienden 
niet en kan ik ook niet gaan trainen bij mijn voetbalclub. Het liefst zou ik bij vader gaan wonen, 
maar ik weet niet hoe dat geregeld moet worden.

SITUATIE   7
Op school heeft de leerkracht mijn gsm afgepakt. Hij maakte mij voor de klas belachelijk door 
enkele van mijn berichtjes voor te lezen. Ik werd woest en gaf de leerkracht een duw. Ik kreeg 
van de leerkracht een behoorlijk zware straf en de directeur dreigt ermee mij enkele dagen te 
schorsen. 



233e graad 
aso kso tso

C Uitvoering, naleving en toezicht

Hoe kun je nagaan of mensenrechten echt toegepast 
worden?

Mensenrechten en kinderrechten opstellen is één zaak, ervoor zorgen dat iedereen ze naleeft 
een andere. Bovendien is controle onontbeerlijk als je mensenrechten ernstig neemt. 

Statistieken over landen

Statistieken kunnen een beeld geven van de mensenrechtensituatie in een land: het inkomen per 
hoofd van de bevolking, het onderwijsniveau, de levensver wachting, de kindersterftegraad. Zo 
bestaan er ook vergelijkende percentages van de overheidsuitgaven voor gezondheid, onder-
wijs enzovoort, en percen tages van burgers die toegang hebben tot proper water, van het aantal 
dokters per 1000 mensen, van de kinderen op schoolleeftijd die effectief naar school gaan.

Het voordeel van statistieken is dat ze objectieve gegevens bevatten. En voor bijna alle landen 
zijn de meeste van die gegevens beschikbaar.

Opdracht: Statistieken
Maak zes groepjes. Elk groepje kiest één land. Zorg ervoor dat elk groepje een land uit een 
verschillend werelddeel heeft.

a. Verzamel statistieken over inkomen, kindersterfte, levensverwachting en aantal dokters 
per 1000 inwoners. Je kunt hiervoor de volgende websites raadplegen:

 ● https://unstats.un.org/unsd/publications/pocketbook

Het World Statistics Pocketbook van de Verenigde Naties (Department of Economic 
and Social Affairs) geeft een jaarlijkse samenvatting van meer dan 50 indicatoren voor 
30 geografische regio’s in de wereld en meer dan 200 landen.
Je vindt er overzichtelijke informatie over economische indicatoren, sociale indicatoren 
en milieu- en infrastructuurindicatoren. 

 ● http://www.humanrightsatlas.org/

De Human Rights Atlas verzamelt en geeft kwaliteitsgegevens weer van meer dan 200 
indicatoren, verspreid over 190 landen en gebieden. 
Aan de hand van gepubliceerde gegevens van de Wereldbank, de Verenigde Naties, 
universiteiten en niet-gouvernementele organisaties geeft de atlas een beeld van de 
levens en rechten van mensen gedurende een periode van 30 jaar. De gegevens worden 
weergegeven in een visuele interface.
 

 ● https://www.who.int/gho/countries/en/

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
De statistische pagina’s per land bevatten de belangrijkste gezondheidsgegevens 
voor elk land en bevatten samenvattingen van gezondheidsindicatoren. 
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 ● https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/

De ‘World Health Statistics’-serie van de WHO is de jaarlijkse momentopname van de 
gezondheidstoestand in de wereld. Je vindt er gegevens voor 36 indicatoren voor duur-
zame ontwikkeling (SDG) die verband houden met gezondheid. 

 ● http://uis.unesco.org/

Het UNESCO Instituut voor Statistiek (UIS) is een platform gericht op de verzameling en 
vergelijking van culturele en andere statistieken op wereldschaal (bvb. scholingsgraad).

b. Maak een alfabetische lijst van de gekozen landen met alle statistische informatie.
c. Vergelijk de gegevens in de verschillende kolommen met elkaar. Bijvoorbeeld: hoe ver-

houdt het inkomen per hoofd van de bevolking zich tot de kindersterfte? Hoe verhoudt 
de levensverwachting zich tot de overheidsuitgaven inzake ge zondheid of tot het aantal 
dokters per 1000 inwoners?

d. Hebben jullie landen ontdekt waar uit de statistische gegevens blijkt dat de mensen-
rechten er met de voeten worden getreden?

e. Is het mogelijk voor een land om een relatief goede levensstandaard te hebben maar de 
grondrechten van burgers te negeren?

Mensenrechtenorganisaties

Statistieken ontleden is één manier om het mensenrechtenbeleid van een land te onderzoe-
ken. Mensenrechtenorganisaties spelen een belangrijke rol in het toezicht op de naleving van 
mensenrechten.
Ga eens kijken op de website van enkele mensenrechtenorganisaties:

 ● Amnesty International
• Vlaanderen: www.aivl.be

• Internationaal: www.amnesty.org

 ● Human Rights Watch: www.hrw.org

 ● Zoek op het internet naar andere mensenrechtenorganisaties. 

Opdracht: Mensenrechtenorganisaties
Amnesty International publiceert elk jaar een verslag met landen waarin mensenrechten over-
treden worden. 
Zoek het voorlaatste en recentste jaarrapport op en enkele rapporten over een land of een thema. 

a. Omschrijf wie of wat Amnesty International is en waarvoor die organisatie staat.
b. Welke mensenrechten onderzoekt Amnesty International? Vergelijk met de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens.
c. Zijn het vooral landen met een autoritair bestuur die aangeklaagd worden of ook 

rechtsstaten?
d. Komt België in een van de jaarrapporten van Amnesty International voor?
e. Kies een land uit en ga na of je door vergelijking van de laatste twee jaarboeken van 

Amnesty International een verbetering of een verslechtering van een aspect of situatie 
kunt vaststellen.

f. Vind je informatie (eventueel ook in de media) over acties van de Verenigde Naties om 
iets aan de schendingen te doen?

g. Wat is het nut of de zin van zo’n rapport? 
h. Kun je zelf (of de klas samen) iets ondernemen? Is er iemand in de klas die vertrouwd is 

met acties van Amnesty International?
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Actie
Laat je stem horen en doe mee aan een briefschrijfactie van Amnesty International. Wellicht 
heb je meer effect als je je vrienden, je klas of de hele school hiervoor warm kunt maken?
Je kunt zelf aansluiten bij een Amnesty-groep of je hebt nog meer effect als je een Amnesty-
groep opricht in je school.

Media

De media spelen een grote rol in het bekendmaken van schendingen van mensenrechten. 
Machthebbers van landen waar de mensenrechten geschonden worden, zullen er alles aan 
doen om die schendingen niet aan het licht te laten komen. En ook in democratische landen 
proberen overheden de media te beïnvloeden.
Vele journalisten en mensenrechtenactivisten overal ter wereld, ook in Europa, worden nog 
steeds lastig gevallen, vervolgd en soms zelfs vermoord als zij verslag proberen uit te brengen 
over schendingen van mensenrechten.

Focus
 ● Zoek in je verzamelde mediaberichten naar actuele gebeurtenissen die te maken hebben 

met schendingen van mensenrechten.
 ● Over welke landen wordt er bericht? Welke artikelen uit de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens worden geschonden?
 ● Vind je in de informatie ook namen van mensenrechtenactivisten? Wat is hun rol?

Opdracht: Film
Kies samen met je leerkracht een film uit, waarin het thema mensenrechten centraal staat. Een 
tip: op www.moviesthatmatter.nl, een initiatief van Amnesty International, vind je een uitge-
breide filmdatabase. Ook op www.bevrijdingsfilms.be vind je een ruime keuze aan films.  

a. Hoe kun je de inhoud van de film in verband brengen met de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind? 
Welke artikels komen erin aan bod?

b. Wat is de rol van de overheid in de film?
c. Kun je de problematiek uit de film nog in andere landen terugvinden? Waarop baseer je 

je antwoord?

© ZAK
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Basisinformatie: Hoe worden mensenrechten omgezet 
in nationale wetten?

Het verschil tussen een verdrag en een verklaring

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is de fundamentele internationale defi-
nitie van de mensenrechten. De verklaring is een streefdoel en bevat basisregels. Indien die 
toegepast worden is de kans groot dat samenleven eerlijk en rechtvaardig verloopt.
“Indien die toegepast worden...”, daar draait het precies om. Verschillende landen vinden dat 
niet alles zomaar toegepast kan worden. De regels worden pas bindend als men ze in een ver-
drag giet waarin men formeel overeenkomt om zich aan de bepalingen te houden. Verdragen 
definiëren de universele rechten ook nauwkeuriger.
Verdragen hebben voor de lidstaten een juridisch bindend karakter.

Hoe komen internationale verdragen tot stand?

Wanneer er internationaal een besluit of wet wordt opgesteld, spreken we van een verdrag. 
Een verdrag is een overeenkomst tussen twee of meer soevereine staten, deelstaten of inter-
nationale instellingen. Als een verdrag gesloten wordt tussen twee partners, spreekt men van 
een bilateraal verdrag. Een verdrag tussen meer dan twee partners is een multilateraal verdrag. 

Fase één: er worden onderhandelingen gevoerd, meestal door de departementen van 
Buitenlandse Zaken van de betrokken landen.
Fase twee: de onderhandelingstekst die aanvaard werd door de betrokken partijen, wordt 
ondertekend door de bevoegde ministers. Internationale verdragen die totstandkomen via 
de VN, moeten door een meerderheid van de leden van de Algemene Vergadering worden 
goedgekeurd.
Fase drie: de tekst gaat ter goedkeuring naar het parlement of deelstaatparlementen van de 
betrokken landen, afhankelijk van wie bevoegd is voor de materie die in de verdragstekst aan 
de orde is. 
Fase vier: de verdragstekst moet bekrachtigd worden (in België) door ofwel de koning voor 
het federale niveau, ofwel door de deelstaatregering. 
Fase vijf: de tekst wordt aan de bevolking bekendgemaakt (in België door publicatie in het 
Staatsblad).

Pas daarna krijgt het verdrag een juridisch bindende kracht. Dat wil zeggen dat de betrokken 
staat de verplichting heeft het verdrag uit te voeren. 

Wat heeft voorrang: een internationaal verdrag of 
de bestaande nationale wetgeving?

In de regel heeft een internationaal verdrag voorrang op de bestaande nationale wetgeving. 
Nationale wetten of decreten die daarmee in strijd zouden zijn, moeten dus worden aangepast. 
De burgers mogen zich bijgevolg op de verdragtekst beroepen voor een nationale rechter.
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Mensenrechteninstrumenten, na 1948

Na de Universele Verklaring van 1948 neemt het aantal mensenrechteninstrumenten 
steeds meer toe en worden steeds meer verdragen afgesloten:

1948: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
1950: Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (sedert-

dien aangevuld en gewijzigd via 10 Aanvullende Protocollen) (EVRM)
1951: Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen (gewijzigd bij het Protocol van 1967)
1952: Verdrag over de Politieke Rechten van de Vrouw 
1954: Verdrag betreffende de Status van Staatlozen
1959: Verklaring van de Rechten van het Kind
1961: Europees Sociaal Handvest
1965: Internationaal Verdrag inzake het Uitbannen van Alle Vormen van Rassendiscriminatie
1966: Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten 
 Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten
1967: Europees Verdrag inzake Adoptie van Kinderen
1969: Amerikaans Verdrag van de Rechten van de Mens
1970: Verklaring van de Rechten van Geestelijke Onvolwaardigen
1973: Internationaal Verdrag inzake de Afschaffing en de Bestraffing van de Misdaad van 

Apartheid
1975: Slotakte van Helsinki (Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa)
1979: Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van de Vrouw
1981: Afrikaans Charter van de Rechten van de Mens en de Volkeren
1983: Islamitische Verklaring van de Rechten van de Mens afgekondigd door de Islamitische 

Raad Europese Conventie inzake de Wettelijke Status van Migrantenarbeiders
1984: Internationaal Verdrag inzake de Preventie van Foltering en Inhumane of Vernederende 

behandeling of straf
1985: Internationale Verklaring inzake Basisrechten van Slachtoffers van Misdrijven en 

Machtsmisbruik
1985: VN-minimumregels inzake Jeugdbeschermingsbeleid, beter bekend als de ‘Bejing 

Rules’- code, die model staat voor nationale wetgevers inzake rechten van minderjari-
gen verwezen naar de rechtbank

1987: Aanbeveling (RVE) inzake Hulp aan Slachtoffers van Misdrijven en inzake Preventie van 
Victimisering (Europees Verdrag inzake de Preventie van Marteling en Onmenselijke of 
Vernederende Behandeling of Straf)

1989: Verdrag inzake de Rechten van het Kind
1990: Internationaal Verdrag inzake de Bescherming van Arbeidsmigranten en hun familieleden
1992: Resolutie (Europees Parlement) inzake een Europees Charter voor de Rechten van het 

Kind
1992: Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling
1996: Europees Verdrag over de Uitoefening van de Rechten van Kinderen
1996: Aanbeveling (RVE) inzake een Europese strategie voor Kinderen.
2006: Conventie inzake de Rechten van Personen met een Handicap
2006: Internationaal Verdrag inzake de Bescherming van alle Personen tegen gedwongen 

verdwijning

(Noot: deze lijst is niet volledig. Er bestaan nog verdragen, protocollen of resoluties die al dan niet werden geratificeerd door 
België en andere landen.) 



Basisinformatie: Hoe gebeurt de controle op  
de naleving van mensenrechten?

De Rol van de Verenigde Naties

Volgens het Handvest van de Verenigde Naties, is het bevorderen en aanmoedigen van de men-
senrechten een van de kernactiviteiten van de VN (zie ook module 4 over de Verenigde Naties).
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) was daarin een belangrijke eer-
ste stap. Het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten en het 
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (1966) een volgende stap. 
Deze verklaring en de twee verdragen samen worden de Internationale Bull of Human Rights 
genoemd en zij zijn de belangrijkste mensenrechteninstrumenten.

De Verenigde Naties spelen ook een belangrijke rol in het toezicht op de naleving van de verdragen.

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (United Nations Human Rights Council) volgt 
de mensenrechtensituatie op in de 193 lidstaten van de VN. Alle lidstaten moeten om de 4 jaar 
rapporteren over de mensenrechtensituatie in hun land. Ngo’s mogen ook rapporten voorleg-
gen over de mensenrechtensituatie. Aan de hand van het overheidsrapport en de rapporten 
van de organisaties stelt de Mensenrechtenraad vragen aan een delegatie van de betrokken 
overheid, tijdens een zitting in Genève. Na de zitting formuleert de Mensenraad aanbevelingen 
voor de lidstaat. Het laatste Belgische ‘Universal Periodic Review’ kun je downloaden van de 
website www.ohchr.org.   

Dat het toezicht door de Mensenrechtenraad niet kritiekloos verloopt, lees je in volgend artikel:

VN-Mensenrechtenraad: onderzoek naar 
Israëlische nederzettingen

De VN-Mensenrechtenraad heeft vanavond 
besloten voor het eerst in zijn geschiede-
nis een onderzoek in te stellen naar de 
Israëlische nederzettingen op de Westelijke 
Jordaanoever. Israël reageerde door het 
onderzoek “hypocriet” te noemen.
De Mensenrechtenraad stemde vandaag in 
grote meerderheid voor een resolutie die 
onderzoek beveelt naar hoe de aanwezig-
heid van Israëlische nederzettingen op de 
Westoever de rechten van de Palestijnse 
bevolking mogelijk schendt. De resolutie 
werd aangenomen met 36 stemmen voor. 
Tien landen onthielden zich van stemming 
en alleen de Verenigde Staten, de belangrijk-
ste bondgenoot van Israël, stemde tegen de 
resolutie.
De Israëlische premier Netanyahu betitelde 
het onderzoek van de Mensenrechtenraad 
vanavond in een reactie als hypocriet. Vol-
gens Netanyahu is het mensenrechtenorgaan 

van de VN “automatisch in meerderheid 
vijandig jegens Israël”. Hij wees erop dat de 
Mensenrechtenraad in totaal 91 beslissingen 
heeft genomen en dat 39 daarvan te maken 
hadden met Israël, terwijl landen als Syrië 
en Iran bijna nooit worden veroordeeld. De 
raad “moet zich voor zichzelf schamen”, 
aldus Netanyahu. 
De Pakistaanse afgevaardigde, die de resolu-
tie had ingediend, stelde dat een onderzoek 
nodig is omdat het nederzettingenbeleid van 
Israël volgens hem in strijd is met het inter-
nationaal recht. De Verenigde Staten zeiden 
bezorgd te zijn over de vooringenomenheid 
van de Mensenrechtenraad jegens Israël en 
stelden dat een onderzoek een “rechtvaar-
dige en langdurige” vrede tussen Israël en 
de Palestijnen niet dichterbij brengt. 

Bron: nrc.nl, Pim van den Dool
22 maart 2012
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De rol van nationale en internationale 
rechtbanken

De belangrijkste controle op de naleving van de mensenrechtenverdragen gebeurt door de 
nationale rechterlijke macht. Die is verplicht de internationale verdragsbepalingen toe te pas-
sen en er voorrang aan te geven boven de nationale wetgeving. Wanneer men in eigen land alle 
rechtsmogelijkheden heeft doorlopen, kan men zich wenden tot een internationale rechtbank.
Zo is er het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat gevestigd is in Straatsburg. Dit 
Hof baseert zijn uitspraken op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit 
verdrag is bindend voor alle 47 lidstaten van de Raad van Europa. Indien burgers menen dat 
hun rechten voortkomend uit het EVRM door hun overheid worden geschaad, kunnen ze een 
procedure aanspannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De uitspraken van 
het Hof zijn bindend en definitief: noch de klagende partij noch de aangeklaagde partij kan in 
beroep. Verder is, indien een lidstaat in het ongelijk wordt gesteld, de lidstaat verplicht alles te 
doen om te voorkomen dat de geconstateerde schending in de toekomst nog eens voorkomt. 
Het Hof bestaat uit 47 rechters, één uit elke lidstaat van de Raad van Europa.

Tot slot is er ook controle op de naleving van mensenrechten mogelijk  
via klachten

Particulieren kunnen staten aanklagen voor vermeende schendingen van hun rechten, als 
eerst alle nationale kanalen zijn doorlopen. Ze kunnen daarvoor aankloppen bij een aantal 
VN-commissies: de Commissie voor de Mensenrechten, de Commissie voor de uitbanning 
van Rassendiscriminatie, de Commissie voor de uitbanning van Vrouwendiscriminatie en de 
Commissie ter voorkoming van Foltering. Klachten worden doorgestuurd naar de geëigende 
VN-organen, die de klacht zal onderzoeken en er nadien een oordeel over zal vellen. Die 
oordelen kunnen echter niet opgelegd worden aan de staten: het zijn alleen aanbevelingen.  
Er bestaat immers (nog) geen supranationaal orgaan om een staat te dwingen die uitspraken 
ook toe te passen.

Te vaak in vergeetput
EUROPEES HOF VEROORDEELT BELGIË 
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
heeft België veroordeeld voor zijn verantwoor-
delijkheid in de zelfmoord van Tom DC. De 
man was geestesziek maar werd in een gewone 
gevangenis opgesloten. Volgens het Europees 
hof moet een geïnterneerde altijd een therapeu-
tische behandeling krijgen. 
Twee jaar voor zijn dood, werd de drugsver-
slaafde Tom gearresteerd op verdenking van 
diefstal. Het Belgische gerecht oordeelde dat 
hij handelde in een staat van zware geestesge-
stoordheid en dat hij geïnterneerd moest wor-
den. Volgens psychiaters leed hij aan paranoïde 
schizofrenie waardoor hij geen controle had 
over zijn daden.
Tom DC werd behandeld in het Psychiatrisch 
Centrum Sleidinge. ‘Dat verliep goed zodat hij 
na een tijdje mocht overschakelen op ambulante 

therapie’, zegt advocate Anne De Clerck.De man 
ging op een kamer in het Gentse wonen. Toen 
hij in 2001 niet opdaagde bij zijn therapie werd 
hij zonder medeweten van zijn ouders naar de 
gevangenis gebracht. Daar kwam hij niet terecht 
op de psychiatrische afdeling, maar deelde hij 
een cel met drie andere gevangenen. Na een 
gewelddadige aanvaring met een van hen, werd 
hij afgezonderd in een individuele cel waar hij 
zich na enkele dagen verhing.
Volgens advocate Anne De Clerck is het de eerste 
keer dat België zo duidelijk veroordeeld wordt. 
‘Dit is een precedent voor de ruim duizend geïn-
terneerden in Belgische gevangenissen’, zegt ze. 
In België zijn er ongeveer 4.000 geïnterneerden, 
waarvan meer dan een kwart in de gevangenis 
zit. Enkele gevangenissen hebben psychiatrische 
afdelingen, maar die zijn overvol. 
Bron: De Standaard, Eline Bergmans
08 december 2011 .
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Basisinformatie: Hoe kun je mensenrechten juridisch 
afdwingen?

1. De staat moet verslag uitbrengen
Internationaal worden verdragen gesloten om de mensenrechten beter te doen respecteren, 
bijvoorbeeld VN-verdragen over burgerlijke en politieke rechten, over sociale en economische 
rechten, over de rechten van het kind.
Door een verdrag te ondertekenen belooft een staat om regelmatig verslag uit te brengen over 
hoe het met de mensenrechten in zijn land gesteld is, welke vooruitgang er geboekt werd.
Een internationale commissie controleert het verslag en doet suggesties voor verbetering. 
Burgers uit dat land kunnen aan die commissie laten weten wat er niet in orde is, de commissie 
kan daar dan meer specifiek naar kijken. 

2. Een internationale commissie stelt een verslag op
Internationale instanties kunnen op eigen initiatief een speciale commissie instellen om na te 
gaan welke schendingen werden gepleegd (bijvoorbeeld: Europees Comité tegen Foltering), 
of ze wijzen een speciale verslaggever aan die expert is op een heel specifiek terrein (bijvoor-
beeld racisme).
De burger kan dan aan deze instantie informatie overmaken: zelfs al signaleert men alleen 
maar individuele gevallen, naar aanleiding hiervan kan men dieper graven naar wat er precies 
aan de hand is.

3. Een nationale of internationale rechtbank kan oordelen 
Bepaalde internationale verdragen zijn juridisch bindend. In sommige gevallen is het mogelijk 
zijn recht af te dwingen via een nationale rechtbank. In andere gevallen is een internationale 
rechtbank opgericht. Meestal heeft men tot deze laatste slechts toegang nadat men in eigen 
land alle mogelijkheden via de rechtbank heeft doorlopen. 
Een voorbeeld van zo een internationale rechtbank is het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens in Straatsburg. 

België weer veroordeeld 
voor onmenselijke behandeling gevangene

DE BELGISCHE STAAT MOET DE GEDETINEER-
DE EEN SCHADEVERGOEDING VAN 3.480 EURO 
EN 2.300 EURO ONKOSTEN BETALEN.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) heeft de Belgische staat opnieuw 
veroordeeld voor de onmenselijke en vernede-
rende behandeling van een gedetineerde. De 
staat moet de gedetineerde een morele schade-
vergoeding van 3.480 euro en 2.300 euro aan 
onkosten betalen.
De zaak gaat terug tot 2016. In april brak in de 
gevangenis van Ittre een 50-dagende durende 
cipiersstaking uit. Gedetineerde John C. trok in 
mei 2016 naar de rechter tegen de slechte leef-
omstandigheden in de gevangenis. In april 2017 
kreeg hij gelijk bij het hof van beroep.
Dat oordeelde dat de manier waarop John C. 
werd opgesloten in strijd was met artikel 3 van 
het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM), dat voorziet in een verbod op 
onmenselijke en vernederende behandelingen.

EEN KEER PER WEEK DOUCHEN
De gevangene mocht bijna twee maanden niet 
deelnemen aan buitenactiviteiten. Hij werd 24 
uur per dag opgesloten in zijn cel, met uitzonde-
ring van één uurtje recreatie om de drie dagen. 
Hij mocht ook maar een of twee keer per week 
douchen.
De Belgische staat ging tegen de uitspraak in 
beroep, waarop de zaak bij het EHRM terecht-
kwam. Dat bevestigde dinsdag het oordeel van 
de Belgische rechter. Het bestempelt de leef-
omstandigheden in de gevangenis van Itter van 
toen als ‘onmenselijk en vernederend’.
Het hof verwijst naar ‘het cumulatieve effect van 
een aanhoudend gebrek aan lichaamsbeweging, 
herhaalde inbreuken op de hygiënevoorschriften, 
het gebrek aan contact met de buitenwereld en 
de onzekerheid over de basisbehoeften’. Het is 
de zoveelste keer dat België door het hof wordt 
veroordeeld voor de situatie in de gevangenissen.
Bron:  www.tijd.be 28 mei 2019
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Misdrijven tegen de menselijkheid en genocide

Misdrijven tegen de menselijkheid zijn ernstige misdrijven tegen grote groepen van de eigen 
bevolking in of buiten oorlogstijd. Ze getuigen van wreedheid en onmenselijkheid en worden 
door een overheid op een systematische manier tegen een afgebakende groep mensen 
gepleegd. Ze tasten de menselijke waardigheid aan. Deze misdrijven kunnen niet verjaren. 

Personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogs-
misdaden kunnen vervolgd en berecht worden door het Internationaal Strafhof in Den Haag. 
Dit Strafhof is een onafhankelijke organisatie die geen deel uitmaakt van de Verenigde Naties.

Bij de oprichting van het Internationaal Strafhof in 2002 hoopten velen dat daarmee een einde 
zou komen aan de straffeloosheid van dictators en dat er een nieuw tijdperk begon voor de 
internationale rechtspraak. Maar sinds 2002 voerde het Internationaal Strafhof slechts een 
tiental strafrechtelijke onderzoeken (bijna alle in Afrika) en een nog kleiner aantal succesvolle 
vervolgingen. Het kampt ook met heel wat organisatorische problemen. 

Bovendien erkennen niet alle landen die bij de VN aangesloten zijn, de rechtsmacht van het 
Internationaal Strafhof. De Verenigde Staten van Amerika, China en Rusland erkennen die 
rechtsmacht bijvoorbeeld niet en laten niet toe dat hun burgers vervolgd worden door het 
Strafhof. Maar ook landen die het Hof wel erkennen, kunnen het Hof tegenwerken en bijvoor-
beeld arrestatiebevelen van het Hof negeren of het verzamelen van bewijsmateriaal 
onmogelijk maken. 

Het Internationaal Strafhof heeft de straffeloosheid van personen die misdrijven tegen de 
menselijkheid plegen alvast (nog) niet ongedaan kunnen maken.
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D Participatiemogelijkheden 
van jongeren

Participatie op school

Opdracht: Mensenrechten in het onderwijs
a. Zoek in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind de passages op die betrekking hebben op 
onderwijs.

b. Vind je dat het onderwijs in jouw school beantwoordt aan de gestelde normen? Wordt 
de discipline op school gehandhaafd op een wijze die verenigbaar is met de menselijke 
waardigheid? Wordt er eerbied voor de mensenrechten bijgebracht? Is er een leerlingen-
raad op school?

c. Hoe is het gesteld met het onderwijs in Vlaanderen in het algemeen? Wat is gerea-
liseerd, wat niet? Is het onderwijs in Vlaanderen bijvoorbeeld gratis? Wat denken je 
ouders daarvan?

Actie 
Op school breng je heel wat van je tijd 
door. Welke participatierechten heb je 
op school? Zou je je beter voelen als er 
dingen anders georganiseerd waren? 
Hoe kunnen jongeren deelnemen 
aan het schoolbeleid? Bestaan er 
officiële inspraakorganen? Is er een 
leerlingenparlement? 

Onderzoek de participatiemogelijk-
heden die je hebt of zou willen 
hebben in de school en stel een stra-
tegie op om deze te verwezen lijken.

Sing for the climate
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Sport &  
Ontspanning

Racisme & 
Pesten op school

Cultuur

Verder studeren &  
Werk

Lokalen &
Infrastructuur

Gezondheid & Voeding

Informatie & Inspraak
Europa &  
de WereldMilieuvriendelijke school

Veiligheid

Opdracht: Simulatiespel
a.  Maak groepjes. De grootte is afhankelijk van het aantal leerlingen in de klas. Kies per 

groepje vijf rubrieken uit de onderstaande lijst waarvan je vindt dat de school er dringend 
iets aan moet doen.

b.  Omschrijf concreet wat de school zou moeten doen.
c. Denk na over voldoende argumenten om straks jullie beleidsplan te verdedigen.
d.  Want... alle groepen samen moeten het schoolbeleid bepalen. Elk groepje verdedigt zijn 

voorstellen in een algemene vergadering, een zogenaamde leerlingenraad. 
e.  Er kunnen slechts een beperkt aantal rubrieken (drie of vier) gerealiseerd worden, 

bijvoorbeeld wegens budgettaire beperkingen. Geraken jullie het eens over welke 
rubrieken voorrang  moeten krijgen? En waarom? 

RUBRIEKEN

Sing for the climate

Terugblik 
a. Was het moeilijk om tot overeenstemming te komen? 
b. Hielden jullie in het beleidsplan rekening met alle jongerengroepen of gingen jullie 

vooral uit van jullie eigen interesses? 
c. Hielden jullie bij het bepalen van de prioriteiten rekening met de grondrechten van elke 

mens?
d. Vergelijk eventueel met de ingevulde verwachtingenlijst. De leerkracht kan je een voor-

beeld geven. Zou je andere beleidsopties genomen hebben als je die lijst vooraf had 
kunnen inkijken?

Vlaamse Scholierenkoepel
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Informatie

De Vlaamse Scholierenkoepel 

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is de koepel van leerlingenraden in Vlaanderen en de 
officieel erkende spreekbuis van de scholieren. VSK verdedigt de belangen van alle scholieren 
in Vlaanderen zonder onderscheid van cultuur, ras, geslacht of levensbeschouwing. VSK ver-
tolkt de mening van de scholieren over onderwijs en andere maatschappelijke ontwikkelingen. 
De site van de VSK biedt informatie over de rechten van scholieren, activiteiten en ervaringen 
van leerlingenraden.  
Je kunt gratis lid worden van de VSK.
www.scholierenkoepel.be

Het Kinderrechtencommissariaat en de Klachtenlijn 

Het Kinderrechtencommissariaat werd 
opgericht door het Vlaams Parlement. 
Het kijkt of het kinderrechtenverdrag in 
Vlaanderen door iedereen wordt nageleefd 
en het verdedigt de rechten van kinderen en 
jongeren. Het Kinderrechtencommissariaat 
geeft advies aan het parlement en aan de 
andere overheden over zaken die voor kinde-
ren en jongeren belangrijk zijn, over wat fout 
loopt, over wetten en regels die ontbreken of 
moeten veranderen.  

Als je je niet correct behandeld voelt en je 
hebt een klacht over je rechten, dan kun je 
terecht bij De Klachtenlijn.
Soms kan er iets fout lopen op je school, in 
de sportclub, in je buurt, in de jeugdbewe-
ging, in de jeugdzorg, in de hulpverlening,... 
Of je voelt je slecht behandeld door een 
overheidsdienst. Je zocht overal hulp maar 
het probleem raakt niet opgelost. Dan kun je 
terecht bij de Klachtenlijn.

Zit je vast? Contacteer dan de Klachtenlijn
0800 20 808 
klachtenlijn@kinderrechten.be

www.kinderrechten.be
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Participatie in je vrije tijd

Basisinformatie

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: gemeentelijke steun aan jeugdverenigingen, een voorstel om een ontmoetingsruimte 
voor jongeren in te richten, het sluitingsuur voor fuiven maar ook maatregelen om de ver-
keersveiligheid te bevorderen, het milieu te beschermen enzovoort. Daarnaast organiseren 
veel jeugdraden ook eigen initiatieven, zoals festivals en spelactiviteiten.
Jeugdwerkbeleid, jeugdwelzijn en gemeentelijke infrastructuur zijn belangrijke domeinen voor 
jongeren. Het bewaken van de participatiemogelijkheden van de jeugd vormt daarbij een van 
de belangrijkste taken van de jeugdraad.
In een jeugdraad zitten meestal een aantal vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen, 
samen met individuele geïnteresseerde jongeren uit het jeugdwerk.
Een aantal jeugdraden legt ook de link met het onderwijs door vertegenwoordigers van leerlingen- 
raden in hun rangen op te nemen. Jeugdraden die de link leggen met onderwijs bereiken op 
die manier ook niet-georganiseerde jongeren. 

Het gemeentebestuur moet advies vragen aan de jeugdraad over die punten waar voor de 
jeugdraad bevoegd is. Als het advies niet gevraagd wordt en er een definitieve beslissing van 
de gemeenteraad is, kan de jeugdraad klacht indienen bij het provinciebestuur. Dat kan vervol-
gens de beslissing van de gemeenteraad nietig verklaren. Het gemeentebestuur is niet alleen 
verplicht advies te vragen. Als het gemeentebestuur het advies van de jeugdraad niet volgt, 
dan moet het een gemotiveerd antwoord geven aan de jeugdraad.

Doorgaans bestaat de jeugdraad uit een algemene vergadering, een dagelijks bestuur en 
werkgroepen. De algemene vergadering omvat alle leden van de jeugdraad. Ze legt de grote 
krachtlijnen van de werking vast, evalueert de werking van het dagelijks bestuur en bekrachtigt 
zijn beslissingen.

Ben je geïnteresseerd om in de jeugdraad van je eigen gemeente mee te werken, dan vind je 
meer informatie op je gemeentehuis.
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Opdracht: De jeugdraad
Acht jongeren spelen de leden van de jeugdraad. Je krijgt 40 minuten om de agenda van de 
vergadering af te werken. Op de agenda staan twee punten: 

a. De verdeling van de jaarlijkse subsidies voor de jeugdorganisaties. Het budget bedraagt 
€ 3520.

b. Het opstellen van criteria voor de aanwerving van een jeugdconsulent: diploma, beroeps-
ervaring, leeftijd, andere.

De rest van de klas observeert het gesprek en de wijze waarop de beslissingen genomen wor-
den. Zij stellen een kort verslag op dat zij in de resterende tijd nog even toelichten.

Terugblik
a. Hoe verliep de vergadering technisch en inhoudelijk? Gestructureerd of rommelig, sterk 

geleid of democratisch, ‘to the point’ of voortdurend afwijkend?
b. Hoe werden standpunten verwoord en verdedigd?
c. Hoe werden de beslissingen genomen: bij consensus, bij stemming, door enkelen, 

door één lid?

Shutterstock .com - Keystock
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E Samenvatting Module 1

 

 * mensenrechten en kinderrechten

 * mensenrechten zijn universeel en onderling afhankelijk 

 * de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

 * provision, protection en participation

 * de toepassing van mensenrechten

 * het verschil tussen een verdrag en een verklaring

 * de controle op de naleving van mensenrechten

 * participatie op school

 * participatie in je gemeente

A

B

C

D
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Module 2 
Democratie en rechtsstaat
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Inleiding

Daniel Defoe was een Londense handelsman uit de achttiende eeuw (1660-1731) die Europa 
had bereisd. Hij schreef in 1719 “The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson 
Crusoë” en verplaatste zich daarbij in een zeeman op een verlaten Caraïbisch eiland. Zijn ver-
slag van een schipbreukeling wordt beschouwd als de eerste Engelse roman.
Schipbreukeling Robinson Crusoë is een heroïsch figuur: hij bezet zijn eiland 28 jaar, 2 maanden 
en 19 dagen, en slaagt erin om de wildernis te veranderen in een paradijselijke kolonie. 
Daarover wilde de opkomende middenklasse, die het grootste deel van het achttiende-eeuwse 
lezerspubliek vormde, graag lezen. 

Op het eerste gezicht had Robinson Crusoë het gemakkelijk. Hij leefde helemaal alleen op zijn 
eiland en kon zijn leven inrichten zoals hij dat zelf verkoos. 
Hij hoefde met niemand rekening te houden. Maar na een paar hoofdstukken kreeg Crusoë 
gezelschap van een man, die hij Vrijdag noemde. En kijk, of hij nu wilde of niet, de eenzame 
man op zijn verlaten eiland maakte van dan af deel uit van een samenleving met twee. En er 
ontstonden regels en afspraken tussen Robinson en Vrijdag. Robinson was de leider, Vrijdag 
de trouwe dienaar.

Samenleven veronderstelt regels. Zonder regels is een groep mensen alleen maar een menigte. 
Daarmee raak je de essentie van het samenleven. Maar dan beginnen de problemen: welke 
doelen streven we met die regels na? Wat moeten die regels inhouden? Welke regels zijn billijk? 
Wie stelt ze op? Gelden ze voor iedereen? Wat gebeurt met de overtreders van de regels?
 
We leven in een rechtsstaat waarin het samen leven geordend is volgens rechtsregels. 
Dat is het thema van deze module. 
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In deze module gaat het over:

A

B

C

D

E

F

G

H

Focus 
Verzamel enkele weken voordat jullie rond de module gaan werken in de media informatie 
over:

 ● democratische en autoritaire staten;
 ● grondwet en grondwetswijzigingen;
 ● politiek en publiek debat over wetsontwerpen en ontwerpen van decreet;
 ● de drie machten: wetgevend, uitvoerend, rechterlijk;
 ● persvrijheid.

Maak met elkaar een aantal afspraken over: 
 ● de bronnen en wie ze bijhoudt;
 ● de thema’s waarrond jullie informatie willen verzamelen;
 ● hoe het materiaal bijgehouden wordt (mappen, kern woorden enzovoort) zodat het 

gemakkelijk toegankelijk is;
 ● de timing.
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A Democratie als waarborg 
voor de rechtsstaat

Gesprek 

Samenleven vraagt afspraken. Ook bij jou thuis. Maar hoe worden die afspraken gemaakt? 
Waarop steunen ze? Waarom zijn ze er? Wie stelt de regels op? Gelden die voor iedereen 
of hebben sommige huisgenoten voorrechten? Kunnen de afspraken gewijzigd worden? Wat 
gebeurt er indien iemand zich niet aan de af spraken wil houden? Allemaal vragen waarop een 
antwoord moet komen. 

Opdracht: Tot een afspraak komen
Probeer dit even: je hebt met de klas een wedstrijd gewonnen en € 500 ontvangen. Die mag je 
vrij besteden aan een uitstap, een culturele activiteit, de verfraaiing van het klaslokaal enzovoort. 
De enige voorwaarde is dat iedereen ermee akkoord moet gaan. Je krijgt met de hele klas 
10 minuten om tot een afspraak te komen. 

Terugblik 
a. Zijn jullie tot een afspraak gekomen?
b. Wie had de meeste invloed? Diegene die het hardst riep?
c. Organiseerde je een stemming? Waarom wel of niet?
d.  Tot welke afspraken kwamen jullie?
e. Was het mogelijk om tot afspraken te komen die iedereen ‘billijk’ vindt, dat wil zeggen 

waarmee iedereen kan leven?
f. Was dat nu een democratische beslissing? Waarom wel of waarom niet? Misschien 

moet je eerst nog eens duidelijk verwoorden wat jullie onder ‘democratisch’ verstaan. 

Snel zal duidelijk worden dat overeenkomen uiterst moeilijk is want ieder heeft zijn of haar 
voorkeur. Misschien krijg je de indruk dat iedereen zijn of haar eigenbelang verdedigt. In dit 
voorbeeld gaat het om vrij onschuldige zaken en toegevingen doen om de groepsgeest niet te 
storen is niet zo moeilijk. Wanneer het echter om mensenrechten gaat, raakt men het diepste 
van de mens en hier overeenstemming bereiken is niet gemakkelijk. 

Samenleven met honderden, duizenden of miljoenen mensen in een staat is nog veel moeilijker 
dan € 500 besteden. Voortdurend moeten afspraken worden gemaakt en herzien. De afspraken 
moeten rechtvaardig zijn, iedereen moet gelijk worden behandeld. 

Meestal gaat men ervan uit dat in een democratie de rechten van de mens gerespecteerd 
worden en zo’n democratie noemt men dan ook een rechtsstaat.
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Basisinformatie:  
Wat is een democratische rechtsstaat?

Democratie en rechtsstaat zijn twee begrippen die vaak samen gebruikt worden. Toch is er een 
verschil.

Een rechtsstaat is een staatsstructuur waarin de burgers beschermd worden tegen willekeur 
van de overheid. In een rechtsstaat bestaan er rechtsregels die zowel gelden voor de burgers 
als voor de machthebbers zelf. Niemand staat boven de wet en de wet geldt voor iedereen. 
De overheid mag geen discriminerende wetten maken of uitvoeren. 
De rechtsregels zijn ook voldoende duidelijk en precies, en worden behoorlijk bekend gemaakt. 
Zo weet iedereen waaraan zich te houden, want geheime of onduidelijke regels kunnen leiden 
tot willekeur.
Tot slot kan de toepassing van de rechtsregels afgedwongen worden voor een onafhankelijke 
en onpartijdige rechter.

Het woord democratie komt van het Griekse démos = volk en kratein = regeren, en bete-
kent zoveel als ‘het volk regeert’. In de praktijk worden er vrije verkiezingen gehouden om 
volksvertegenwoordigers aan te duiden en die volksvertegenwoordigers beslissen over de 
rechtsregels. De beslissingen moeten genomen worden door een meerderheid, maar met res-
pect voor minderheden.

Beslissingen genomen door een meerderheid, kunnen in strijd zijn met de rechtsstaat. Wanneer 
bijvoorbeeld een meerderheid van de bevolking (van de volksvertegenwoordigers) wenst dat 
er draconische maatregelen genomen worden om terrorisme te bestrijden maar daardoor een 
aantal mensenrechten geschonden worden (bijvoorbeeld verdachten zonder vorm van proces 
in de gevangenis stoppen). Dat mag dan een meerderheidsbeslissing zijn, maar ze druist wel 
in tegen de principes van de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten. “De meer-
derheid beslist” is dus niet voldoende in een democratische rechtsstaat.

Om van een democratische rechtsstaat te kunnen spreken moeten vijf voorwaarden worden 
vervuld: 

1 De regels beschermen de mensenrechten en de burgerrechten van iedereen zonder 
onderscheid.

2 De regels worden door de meerderheid vastgelegd.
3 De regels worden altijd toegepast zonder enige vorm van willekeur, iedereen is gelijk 

voor de wet.
4 De burgers kunnen controleren of de regels toegepast worden. Iedereen moet zich kun-

nen informeren en controleren of de regels worden toegepast en iedereen moet er vrij 
zijn mening over kunnen geven. Het politiek systeem functioneert transparant en zonder 
machtsmisbruik.

5 De toepassing van de regels kan afgedwongen worden voor onpartijdige en onafhanke-
lijke rechtbanken.
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We bekijken elke voorwaarde van nabij:

“De regels beschermen de mensenrechten en de burgerrechten van iedereen.”

Het recht op privacy, het recht op meningsuiting, het recht om je aan te sluiten bij een vereni-
ging enzovoort zijn fundamentele rechten van alle mensen die zo belangrijk zijn dat ze in de 
Grondwet staan en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een overheid 
mag geen regels maken die deze rechten schenden. 

“De regels worden door de meerderheid vastgelegd.”

Wat is de meerderheid? In de westerse parlementaire democratieën werkt men weinig met 
referenda en volksraadplegingen. De meerderheid komt er tot stand door verkiezingen (van 
vertegenwoordigers) in een parlement. Die verkiezingen moeten vrij en eerlijk georganiseerd 
worden. De meerderheid bepaalt de regels of kan de regels ook veranderen.

“De regels worden altijd toegepast zonder enige willekeur.”

Elke burger is gelijk voor de wet. Nu eens de regels toepassen en dan weer niet, dat kan niet. 
De burgers moeten rechts zekerheid hebben en weten dat de regels altijd op dezelfde wijze 
voor iedereen gelden. Alle afgesproken regels gelden voor alle burgers en er mogen geen 
regels gemaakt worden die (minderheids)groepen discrimineren.

“Het toepassen van de regels kan door de burgers gecontroleerd worden.”

Indien de burgers de toepassing van de regels niet kunnen controleren en opeisen dan is 
willekeur mogelijk en kan er van gelijkheid onder de burgers geen sprake zijn. Daarom is het 
belangrijk dat er openbaarheid is, dat burgers steeds kunnen weten welke beslissingen door 
wie werden genomen en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. 

“Het toepassen van de regels kan door de burgers afgedwongen worden voor onafhankelijke 

en onpartijdige rechtbanken.”

De afdwingbaarheid van regels is essentieel. De overheid moet gedwongen kunnen worden 
haar eigen rechtsregels na te leven. Daarvoor moet de burger zeker zijn van een eerlijke rechts-
gang met rechters die onafhankelijk staan van andere overheden en onpartijdig recht spreken.
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Focus 
Hiernaast werden vijf voorwaarden voor een democratische rechtsstaat opgesomd. Is in België 
iedere voorwaarde vervuld? Toon aan met voorbeelden uit de artikels en berichten die je ver-
zameld hebt. 
Maak de oefening eerst in kleine groepjes, vergelijk dan met de meningen in de grote groep. 

Terugblik 
a.  Is België een democratische rechtsstaat? Probeer tot een genuanceerd besluit te 

komen.
b.  Formuleer enkele bedenkingen die tijdens het maken van de oefening bij je opgekomen 

zijn. 
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De Grondwet: 
neerslag van afsprakenB

De basisprincipes van onze democratische rechtsstaat zijn vastgelegd in de Grondwet. De 
Grondwet behandelt verschillende fundamentele kwesties: hoe functioneren de instellingen? 
Hoe is de macht verdeeld? Welke waarden willen we verdedigen? Welke grondrechten hebben 
burgers?

Focus 
Ga na of het verzamelde mediamateriaal ook informatie bevat over de Grondwet. 

a. Op welke wijze komt de Grondwet ter sprake? Met andere woorden: wil men de 
Grondwet wijzigen of verwijst men naar de Grondwet om bepaalde rechten te behouden 
of af te dwingen? Zoek van beide een voorbeeld.

b. Komen ook het Grondwettelijk Hof en de Raad van State ter sprake? Kun je uit de infor-
matie afleiden wat de rol van deze instellingen is? 

Opdracht: De rondwet 
Bekijk de Grondwet, bijvoorbeeld op de website van de Senaat: www.senate.be/doc/

const_nl.html.

a. Hoeveel artikelen bevat de Grondwet?
b.  Maak een indeling volgens  

de thema’s die ter  
sprake komen.

c.  Kies een artikel uit  
de Grondwet en 
vertaal dit naar het 
dagelijkse leven. 

d.  Wat is je algemene 
indruk van de 
Grondwet?

“C
onstitution de la patrie” (allegorie): te bewonderen in de Senaat
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Basisinformatie: Wat is de Grondwet?

In een democratische rechtsstaat zijn regels nodig die beantwoorden aan het rechtvaardig-
heidsgevoel van alle mensen en die conform zijn aan de rechten van de mens.
De Grondwet vormt de basis om een democratische rechtsstaat mogelijk te maken.

In een Grondwet worden twee belangrijke zaken vastgelegd:
1 de democratische vrijheden en rechten van de burgers;
2 de staatsstructuur, dus hoe het land georganiseerd en bestuurd moet worden.

De Grondwet bevat hierover alleen de algemene principes. Meer concrete regelingen worden 
in wetten uitgewerkt, die uiteraard in overeenstemming moeten zijn met de Grondwet.

Niet alle landen hebben een geschreven Grondwet. De Angelsaksische landen hebben 
meerdere basiswetten, die dezelfde functie vervullen als de Grondwet in landen met een 
Franse-Revolutie traditie.

De Belgische Grondwet bevat 198 artikels:
 ● Artikel 8 tot 32: de Belgen en hun rechten
 ● Artikel 33 tot 166: de staatsmachten
 ● Artikel 167 tot 198: het grondgebied, buitenlandse betrekkingen, financiën, de gewa-

pende macht, de herziening van de Grondwet.

Omdat de Grondwet de basisprincipes van het land bevat, kan ze niet om de haverklap gewijzigd 
worden. Er zijn strenge procedures vastgelegd (zie artikel 195 van de Grondwet). Zo wordt een 
herziening van Grondwet maar aangenomen met een tweederde meerderheid van de uitge-
brachte stemmen in het parlement. 

Actie 
Vergelijk de Grondwet met een schoolreglement:

a.  Wie stelt de regels op?
b.  Bevat het reglement vooral rechten of plichten?
c. Zijn er regels die je zou willen toevoegen of schrappen?
d. Als je de school zou vergelijken met een minisamenleving, welke kenmerken van 

een rechtsstaat vind je dan terug? (Vergelijk met de vijf voorwaarden in hoofdstuk A). 
Hoe worden de rechten van iedereen op school gewaarborgd in het schoolreglement? 

e. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om het samenleven op school meer democratisch 
te laten verlopen? 

“C
onstitution de la patrie” (allegorie): te bewonderen in de Senaat
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De regels worden door 
de meerderheid vastgelegdC

Iedere wet die in het Staats blad verschijnt steunt op een meerderheid in het parlement. Dat 
is dus niet het probleem. Moeilijker is de vraag: hoe komt men tot een meerderheid? Wetten 
maken is een langzaam proces. Dit zal je trouwens zelf reeds onder vonden hebben bij vorige 
opdrachten waar jullie tot afspraken moesten komen. Wetten komen tot stand onder invloed 
van de uitslag van de verkiezingen, de coalitievorming, acties van drukkingsgroepen en de 
media, de publieke opinie die plots op grote schaal naar voren komt.

Focus
Zoek in de verzamelde informatie op:

a. Welke politieke partijen vormen op dit moment de meerderheid in het federale parle-
ment en in het Vlaams Parlement?

b. Welke wetsvoorstellen en/of -ontwerpen zijn momenteel hangende in het federale par-
lement of welke voorstellen en/of ontwerpen van decreet in het Vlaams Parlement? 
Beschrijf kort de inhoud. Wie is de indiener, wat is de motivering, wie zijn de voor- en/of 
tegenstanders?

c. In welke fase bevinden de voorstellen of ontwerpen zich?
d. Welke groepen (drukkings- en belangengroepen) oefenen druk uit om het voorstel of 

ontwerp in de ene of de andere richting te bewegen?

Opdracht: Een meerderheid verwerven
Aan de hand van een concreet voorbeeld over zwerfvuil en statiegeld bekijken we hoe een 
meerderheid (al dan niet) tot stand kan komen. 

a. Lees de mediaberichten op de volgende pagina. 
b. Welk parlement is bevoegd voor de wetgeving over inzameling en recyclage van blikjes 

en plastic flessen?
c. Hoe staan de partijen in het Vlaams Parlement tegenover de invoering van het statiegeld?
d. Wie probeert (drukkingsgroepen en lobby’s) het debat te beïnvloeden? Geef telkens 

aan of ze voor- of tegenstander zijn en welke argumenten ze daarvoor aanbrengen.
e. Wat is jouw mening over het statiegeld? Is het statiegeld volgens jou een goede manier 

om zwerfvuil tegen te gaan? Zijn er nog andere oplossingen?
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“Haal zwerfvuil uit voedselketen”,
boeren vragen politici onmiddellijk 
statiegeld in te voeren
Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) vraagt aan de volgende 
Vlaamse regering om prioritair werk te maken van een regeling voor 
statiegeld, vooral voor blikjes. 
Zwerfvuil kost de veehouders naar schatting jaarlijks 4,5 tot  
6,8 miljoen euro en bij duizenden dieren leidt zwerfvuil tot zware 
interne verwondingen.
(Ludwig De Wolf, Belga, 18 apr 2019)

Bredene wil zelf statiegeld voor plastic 
flessen en blikjes invoeren
Bredene wil al tegen volgend jaar, in 2020, statiegeld voor 
plastic flessen en blikjes invoeren. De burgemeester wil niet 
langer wachten op de Vlaamse regering die onlangs het 
statiegeld heeft uitgesteld tot minstens 2023. Vlaams minister 
van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) begrijpt de 
frustratie en wil het probleem aanpakken, maar hij vindt dat 
gemeenten niet zelf hun statiegeld moeten regelen. 
(Sofie Pattyn, 02 apr 2019) 
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Europa neemt maatregelen tegen wegwerpplastic: 
verbod op rietjes, wattenstaafjes en plastic bestek
De Europese Commissie heeft nieuwe regels voorgesteld die het gebruik van wegwerpplastic sterk 
moeten verminderen. Producten zoals plastic bestek, wattenstaafjes, borden en rietjes, waarvoor 
voldoende alternatieven voorhanden zijn, wil Europa helemaal verbieden. 
(28 mei 2018)

Al 834 organisaties aangesloten bij Statiegeldalliantie
In België en Nederland hebben al 834 gemeenten, provincies, verenigingen en bedrijven 
zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie, die pleit voor statiegeld op blikjes en plastic 
flessen. Dat heeft woordvoerder Tom Zoete van Recycling Netwerk bekendgemaakt. 
(3 december 2018)
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De reacties op het afvalplan lopen fel uiteen
De reacties op het afvalplan van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) lopen zachtst 
gezegd sterk uit elkaar. Oppositiepartijen Groen en SP.A spreken respectievelijk van een “eersteklas 
begrafenis” en “ronduit ontgoochelend”. Aan de andere kant van de pool juichen ondernemersorganisatie het 
plan dan weer wél toe.
Het afvalplan van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) is klaar. Samenvattend: het 
statiegeld op blikjes en plastic flessen komt er voorlopig nog niet, in de winkels mogen er geen gratis plastic 
kassazakjes meer uitgedeeld worden en er mag méér in de pmd-zak. 
Maar de reacties op het plan zijn op zijn minst verdeeld te noemen. We lijsten ze even voor u op.

Groen: “Statiegeld krijgt eersteklas begrafenis”
Groen klinkt hard in zijn kritiek: De Vlaamse overheid zal het statiegeld niet invoeren ondanks de vraag van 
een overweldigende meerderheid van de Vlamingen. Je moet maar even in een willekeurige berm kijken in 
Vlaanderen om te zien hoe wereldvreemd het is om een afvalplan zonder statiegeld voor te stellen.”

SP.A: “Dit afvalplan kan de vuilbak in”
Ook bij SP.A zijn ze “ronduit ontgoocheld”. “Het is geen oplossing tegen zwerfvuil. Ze heeft duidelijk de plannen 
van de lobby moeten slikken”, klinkt het. Volgens fractieleider Joris Vandenbroucke is er maar één conclusie: 
“Het zwerfvuil blijft ook de komende vijf jaar liggen op onze stranden en wegen.”

Vlaams Belang: “Flauw compromis”
Vlaams Belang heeft over de hele lijn kritiek op het akkoord. “Het afvalplan is met de afgesproken 
proefprojecten inzake statiegeld een wel erg flauw compromis tussen N-VA en Open VLD enerzijds en CD&V 
anderzijds.”

Bond Beter Leefmilieu: “Geen duidelijke zwerfvuildoelstelling”
Ook het Bond Beter Leefmilieu is teleurgesteld. “Hoewel het plan vertrekt van een aantal goede principes, 
beantwoordt het plan niet aan de verwachting om eindelijk echt komaf te maken met het zwerfvuil. De bal ligt 
net als de voorbije decennia in het kamp van de verpakkingsindustrie.”

Ondernemersorganisaties wél positief over afvalplan
Bij de ondernemersorganisaties in ons land daarentegen wordt wel positief gereageerd op het uitblijven van het 
statiegeld.
Unizo vreesde dat de kleinhandel zou worden opgezadeld met een “duur en omslachtig statiegeldsysteem”. 
“We zijn tevreden dat de Vlaamse regering ervoor gekozen heeft om alle belanghebbende partijen in het bad te 
trekken om de strijd tegen het zwerfvuil aan te gaan. Ook de bedrijven nemen hierin hun verantwoordelijkheid.”
Bij Comeos, de federatie voor de distributiesector klinkt hetzelfde geluid: “We zijn blij dat de Vlaamse regering 
kiest voor een totaalaanpak die een oplossing biedt voor alle verpakkingen.”
Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) laat weten: “Dit is niet alleen positief voor de consument die 
niet opgezadeld wordt met het meenemen van de lege plastic flesjes en drankblikjes naar de winkel, maar 
vooral voor de handelaar. Die wordt daardoor niet opgezadeld met bijkomende kosten en lasten.” 
Over het totaalverbod op gratis plastic kassazakjes is NSZ minder te spreken, net omdat er geen stimulans 
aanhangt voor herbruikbare tassen. “Die beloning zou nochtans verantwoord zijn omdat handelaars op die 
manier zorgen voor een belangrijke mentaliteitsswitch bij hun klanten.”
Vrt nws - Hanne Decré za 21 jul 2018

Sommige maatregelen zijn te snel en ondoordacht 
Grote bedrijven zoals Coca-Cola en PepsiCo zijn geen fan van het voorstel dat zegt dat dopjes moeten 
vastzitten aan de flesjes. Ook Nicholas Courant, woordvoerder van voedingsfederatie Fevia, vindt dat “deze 
maatregel technologisch niet evident is voor producten die koolzuur bevatten.” “Bovendien heeft het een 
enorme economische impact. De hele inpaklijn moet hervormd worden”, zegt Nicholas Courant.
“Fevia kan zich terugvinden in de doelstellingen van de Europese Commissie en neemt zelf ook 
engagementen om duurzamer om te gaan met verpakkingen”, zegt Courant. Maar ze zijn van mening dat 
sommige maatregelen onvoldoende onderzocht zijn en vinden ze “te snel en ondoordacht.” Ze stellen de 
haalbaarheid van enkele richtlijnen in vraag. (23 oktober 2018) 
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Basisinformatie 

Wetten en decreten komen tot stand bij meerderheidsbesluiten. In het parlement wordt over 
wetten of decreten gestemd en worden ze aangenomen wanneer de helft +1 van de volksver-
tegenwoordigers vóór heeft gestemd. 

Beslist elke volksvertegenwoordiger dan bij elke stemming over zijn stem? Moet hij of zij tel-
kens het hele dossier gaan bestuderen om individueel een gemotiveerde keuze te kunnen 
maken? Zo werkt het niet. 

In het vinden van een meerderheid spelen de politieke partijen de belangrijkste rol. 
In onze Grondwet staat niets geschreven over de politieke partijen. En toch zijn de partijen 
zowat de belangrijkste speler geworden in de politieke besluitvorming. 
Partijen beslissen om te beginnen over wie op de kieslijsten komt en wie niet. Daardoor bepa-
len de partijen eigenlijk wie kans maakt om verkozen te worden als volksvertegenwoordiger.
Na verkiezingen zijn het de partijen die onderhandelen over de vorming van een coalitie 
en een regeerakkoord. Partijen beslissen welke regering er komt en wat die regering moet 
verwezenlijken.
In het parlement vormen de volksvertegenwoordigers van een partij samen een fractie. Zij over-
leggen en bereiden de debatten voor. Zij toetsen hun werk ook aan de standpunten van de partij. 
Bij het tot stand komen van wetten en decreten zijn de volksvertegenwoordigers van de ver-
schillende partijen verdeeld in meerderheid en oppositie. De volksvertegenwoordigers wiens 
partij in de regering zit, vormen de meerderheid. Zij steunen de regering. De andere volksver-
tegenwoordigers vormen de oppositie. Zij zullen niet nalaten om de zwakke plekken van het 
regeringsbeleid bloot te leggen en om een stevig debat te voeren over ontwerpen die voorge-
legd worden aan het parlement. 
Wanneer uiteindelijk gestemd wordt, zal de stemming meestal meerderheid tegen opposi-
tie verlopen. Indien de oppositie meent dat met haar opmerkingen voldoende rekening werd 
gehouden, gebeurt het ook dat zij vóór stemt.

Wanneer er sprake is van een nieuw initiatief voor wetgeving, komen ook de drukkingsgroepen 
en lobby’s in actie. Werkgevers, vakbonden, artsenorganisaties, ziekenfondsen, milieu-actie-
groepen, vrouwenbewegingen, gepensioneerden en anderen komen in actie. Zij proberen 
door onderhandelingen, soms ondersteund door be togingen en stakingen, druk uit te oefenen 
op de regering opdat ze met hun verzuchtingen rekening zou houden. Sommige drukkings-
groepen zoals vakbonden en werkgeversorganisaties zijn door de overheid officieel erkend als 
gesprekspartners en worden regelmatig geraadpleegd. Lobby’s zijn iets minder zichtbaar in 
onze maatschappij. Invloedrijke personen die elkaar op zakendiners, recepties, officiële plech-
tigheden of bij informele contacten ontmoeten, kunnen gemakkelijk afspraken maken om 
steun te verlenen of weerwerk te bieden aan het totstandkomen van van wetten en decreten.

In principe is een wet of decreet dus altijd de wil van de meerderheid maar 
tijdens de lange rit van initiatief tot wet of decreet kan veel gebeurd zijn. 
Bepaalde drukkingsgroepen en lobby’s kunnen hun slag thuisgehaald 
hebben. Welke invloed zij uitge oefend hebben bij het totstandkomen 
van de nieuwe wet of decreet is niet altijd duidelijk. Heeft het algemeen 
belang het gehaald op het eigenbelang? Dat is soms moeilijk te achter-
halen. En wat gebeurt dan met groepen die niet georganiseerd zijn, die 
niet kunnen lobbyen? 

Het stembord in het Vlaam
s P

arlem
ent
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D De Belgen zijn gelijk voor de wet

In de Grondwet staat dat de Belgen gelijk zijn voor de wet, dat de gelijkheid van vrouwen en 
mannen gewaarborgd is en dat discriminatie niet mag. Toch is de gelijkheid nog geen realiteit.

Focus 
Waarschijnlijk kennen jullie uit je eigen leefwereld of uit de media talrijke voorbeelden die onge-
lijkheid in de dagelijkse realiteit kunnen illustreren. 

a. Haal uit de verzamelde mediaberichten voorbeelden van ongelijkheid of discriminatie in 
onze samenleving. 

b. Bespreek hoe deze discriminaties weggewerkt kunnen worden. 
c. Bespreek welke maatregelen de overheid neemt om discriminatie tegen te gaan.

Opdracht: Cijferanalyse
VROUWEN GELIJK AAN MANNEN?
Bekijk de volgende statistieken van het percentage vrouwen in de gemeente- en provincie-
besturen, het Vlaams Parlement, het federale parlement en het Europees Parlement.

a. Wat stel je vast?
b. Welke evolutie zie je? Welke verschillen zijn er op regionaal, Vlaams, federaal en Europees 

niveau? 
c. Zie je ook in andere instellingen van de samenleving verschillen tussen mannen en 

vrouwen (bijvoorbeeld bedrijven).

EVOLUTIE VAN HET AANTAL VROUWEN IN DE VERSCHILLENDE 
OVERHEDEN 

gemeente

% vrouwen 1988 1994 2000 2006 2012 2018

Gemeenteraadsleden 13,8 19,9 30,8 34,4 36,0 38

Schepenen 10,4 14,1 20,0 26,8 32,3 *

Burgemeesters 3,9 5,1 7,5 9,4 12,8 *

provincie

% vrouwen 1988 1994 2000 2006 2012 2018

Provincieraadsleden 15,2 21,6 29,3 37,9 43 40

Gedeputeerden 7,4 10 13,3 27,6 23 *

Gouverneurs 0 10 20 0 20 *

(*  percentage niet gekend)
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Bronnen:
 ● RoSa (Rol en Samenleving), www.rosavzw.be 

 ● www.vlaamsparlement.be 

 ● www.europarl.europa.eu

 ● www.belgium.be

In 2019 zijn 3 van de 9 Vlaamse ministers een vrouw (33%). 

In 2014 waren er 4 vrouwen en 14 mannen in de federale regering (zowel ministers als staats-
secretarissen). 22 % was dus vrouw.

2014

40,7%

2019

43%
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Opdracht: Discriminatie en racisme bestrijden
In een democratische rechtsstaat moeten alle burgers van hun rechten en vrijheden
kunnen genieten, zonder discriminatie. Om dit in de praktijk te brengen moet de overheid 
ervoor zorgen dat discriminatie en racisme bestreden en zo nodig bestraft worden. 

België heeft drie wetten die zulke bestraffing mogelijk maken:
1 de wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden  

(wet van 30 juli 1981, zoals gewijzigd 12 april 1994);
2 de wet van 20 januari 2003 tot versterking van de wetgeving tegen het racisme  

(Belgisch Staatsblad 12 februari 2003);
3 de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie (Belgisch Staatsblad  

27 maart 2003).

 ● Zoek de drie wetten op die racisme en discriminatie bestraffen. 
 ● Omschrijf wat de wet bedoelt met racisme. Omschrijf wat de wet bedoelt met discriminatie.
 ● Geef een korte beschrijving van wat er precies bestraft wordt (dus wat het misdrijf zelf is).
 ● Denk je dat er op basis van deze wetten reeds straffen zijn uitgesproken? 
 ● Denk je dat zulke straffen racisme en discriminatie kunnen voorkomen?

Actie
Ook op jouw school zal wel eens dis-
criminatie en racisme voorkomen. Een 
school is tenslotte een ‘minisamenleving’, 
met dezelfde problemen als de gewone 
samenleving. 
Ga met je klas op zoek naar mogelijkhe-
den om een school zonder discriminatie 
en racisme te worden. Welke acties zou 
je daarvoor ondernemen? Wanneer is een 
actie geslaagd?

Foto: discriminatie .nl 
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De scheiding der machtenE

Politiek draait om het vastleggen van regels en het gebeurt bijna nooit dat iedereen het over die 
regels eens is (als iedereen het eens zou zijn, zouden er niet eens regels nodig zijn).
Regels moeten ook nageleefd worden en dat moet gecontroleerd worden. En als er een over-
treding is moet er ook opgetreden worden, anders hebben regels geen zin.

Opdracht: Bespreek de volgende situatie
De voetbalploeg van school X speelt de finale van de scholencompetitie tegen school Z.
De directeur van school Z is de voorzitter van de scholencompetitie en zal scheidsrechter zijn 
tijdens de match.
De eerste helft van de wedstrijd verloopt erg spannend. Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd. 
Tijdens de rust beslist de voorzitter van de scholencompetitie dat er harder opgetreden moet 
worden tegen fouten. 
Reeds in de eerste minuut van de tweede helft fluit de scheidsrechter een zware overtreding en 
de doelman van ploeg X wordt naar de kleedkamer gestuurd. 
Eindresultaat: school X verliest met 1 tegen 8.

In deze situatie zijn er regels, ze worden gecontroleerd en ook bestraft. Toch voel je aan dat er 
iets niet klopt. Wat?

Basisinformatie:  
Wat betekent de scheiding der machten?

In een democratische rechtsstaat wordt de macht om de wetten te maken, de macht om de 
wetten uit te voeren en de macht om overtreders te straffen van elkaar gescheiden. De drie 
staatsmachten zijn de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht; dit 
is het systeem van de trias politica (trias = drie).
De drie machten mogen niet in handen van dezelfde persoon of groepen liggen, anders is er 
willekeur en rechtsonzekerheid.

Trias politica

Charles de Montesquieu (1689-1755) was een Franse rechtsgeleerde en politieke theoreticus. 
Van 1714 tot 1716 was hij raadsheer en van 1716 tot 1726 voorzitter van het parlement van 
Bordeaux. Hij legde zijn ambt neer om de wetten en instellingen van Europese staten te bestu-
deren. Daartoe reisde hij door verscheidene landen; hij verbleef onder meer ook twee jaar in 
Engeland. Dat verblijf inspireerde hem tot zijn leer van de scheiding van de drie machten (trias 
politica): de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Deze leer heeft bijzonder 
veel invloed gehad, onder andere op het ontwerp van de Franse en Amerikaanse grondwet.
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Met scheiding der machten bedoelt men dan dat die drie machten niet in handen 
van dezelfde persoon of per sonen liggen. De Franse verlichtingsfilosoof 
Montesquieu schreef in zijn boek De l’Esprit des Lois (1748) dat in een land 
waar de scheiding der machten niet bestond er willekeur heerste en de bur-
gers er over geen enkele rechtszekerheid beschikten. Hij dacht toen vooral 
aan Frankrijk waar de absolute koning alleen de beslissingen nam (dat wil 
zeggen wetten opstelde), die ook uitvoerde en de overtreders van zijn beslis-
singen zelf bestrafte. Op alle niveaus kon de koning tussenkomen en hij kon 
om het even wanneer de spelregels veranderen. De onderdanen hadden 
dus geen enkele zekerheid over hun toekomst omdat de regels voortdurend  
willekeurig konden veranderd worden. Van een rechtsstaat was hier dan ook 
geen sprake.
Montesquieu formuleerde als volgt waarom hij meende dat er scheiding van machten moest zijn:

“Wanneer de uitoefening van de wetgevende macht en van de uitvoerende macht aan één 
persoon of aan één instantie toebehoort, dan is er geen vrijheid, omdat men kan vrezen dat de 
alleenheerser naar willekeur wetten kan opleggen, die hij naar willekeur kan uitvoeren.
Evenmin bestaat er vrijheid waar de rechterlijke macht niet gescheiden is van de wetgevende 
en de uitvoerende machten. Als ze met de wetgevende macht verbonden zijn, dan zou daar-
mee een onbeperkte macht opgericht worden over leven en vrijheid van de burgers, want een 
rechter zou zelf wetten kunnen opstellen. Als ze met de uitvoerende macht verbonden zijn, zou 
de rechter zijn besluiten met de macht van een onderdrukker kunnen uitvoeren.”
(Uit De l’Esprit des Lois)

Vraag: Welk fundamenteel mensenrecht ontbreekt volgens Montesquieu wanneer er geen 
scheiding van de machten bestaat?

Drie instanties, die volledig onafhankelijk van elkaar staan, moeten elk over één van de drie 
staatsmachten beschikken. De wetgevende macht komt in handen van het parlement, de uit-
voerende macht ligt bij de regering en de koning, en de rechterlijke macht wordt uit geoefend 
door de hoven en rechtbanken. 

Dat werd een van de basisbeginselen van de democratie en toen na de Franse Revolutie in 
1789 in verschillende landen grondwetten werden opgesteld, werd (bijna) telkens dat principe 
opgenomen. 

In de praktijk echter zijn die drie machten niet helemaal evenwaardig en ook niet totaal geschei-
den. De wetgevende macht wordt als de belangrijkste beschouwd omdat hierin de macht van 
het volk tot uitdrukking komt. De wetgever heeft altijd het laatste woord en beslist door het 
maken van grondwet en wetgeving hoe de uitvoerende en de rechterlijke macht worden geor-
ganiseerd en moeten functioneren. 

Toch is de realiteit anders dan wat in de Grondwet staat. In België is het overwicht van de 
uitvoerende macht groot en de regering slaagt er dikwijls zeer goed in om het parlement naar 
zijn hand te zetten. Ook is de scheiding der machten niet zo strikt als men meestal voorhoudt. 
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1 . HET PARLEMENT IS DE WETGEVENDE MACHT

Opdracht: Cijferanalyse
a. Zoek op wat het verschil is tussen een tussen een ontwerp van decreet en een voorstel 

van decreet.
b. Welke conclusies haal je uit de volgende tabel met betrekking tot het wetgevende werk 

van het Vlaams Parlement? 

Goedgekeurde ontwerpen en voorstellen van decreet

Basisinformatie

1. Het parlement keurt de wetten of decreten goed.
Dat betekent niet dat het parlement alle wetten of decreten ook schrijft, in het merendeel van 
de gevallen doet de regering dat. Maar het parlement bespreekt wel alle voorstellen en ontwer-
pen, voert het debat erover en stemt uiteindelijk over de voorstellen en ontwerpen. Ontwerpen 
worden zo goed als altijd door het parlement goedgekeurd omdat de stemming in de regel 
meerderheid tegen oppositie verloopt en omdat de volksvertegenwoordigers zich meestal 
houden aan de richtlijnen van hun partij. 

Initiatief van...
regering

31%’95-’99
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’04-’09

’09-’14

’14-’19
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20%

19%
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124

91

96

81

Aandeel
voorstellen
parlement

parlement

Bron: website Vlaams Parlement

Vlaams Parlement schrijft nog amper zelf wetgeving
BARBARA MOENS 13 maart 2019 www .tijd .be

Slechts een op de vijf Vlaamse decreten komt er nog 
op initiatief van een lid van het Vlaams Parlement. 
De wetgevende functie van het parlement brokkelt 
regeerperiode na regeerperiode af.
Zowel het Vlaams Parlement als de regering kan 
wetgeving voorstellen, die in Vlaanderen decreten 
worden genoemd. Sinds de start van deze regeerperi-
ode in 2014 is slechts een op de vijf decreten het ge-
volg van een vanuit het Vlaams Parlement ingediend 
voorstel. De rest van het wetgevend werk vloeit voort 
uit ontwerpen die door de Vlaamse regering zijn 
opgesteld en vervolgens door het parlement worden 
goedgekeurd.

Bovendien zijn een groot deel daarvan verkapte 
regeringsvoorstellen, zegt Vlaams Parlementsvoorzit-
ter Jan Peumans (N-VA). De parlementaire procedure 
voor een voorstel van decreet verloopt een pak sneller 
dan die voor een regeringsontwerp. Als de regering in 
tijdnood komt en een beslissing snel moet worden 
genomen, vraagt ze aan parlementsleden van de 
meerderheid om de beslissing via een voorstel te laten 
goedkeuren. ‘De kabinetten steken dat in elkaar en de 
parlementsleden zetten daar hun handtekening 
onder’, zegt Peumans. ‘Sommigen weten zelfs amper 
waarover het gaat.’



593e graad 
aso kso tso

2. Het parlement keurt elk jaar de begroting goed. 
Dat is de raming van de uitgaven en de inkomsten (door het innen van de belastingen). De 
begrotingsbesprekingen zijn een belangrijk moment van politieke controle op het beleid van 
de regering. Een fractie die de begroting niet goedkeurt, keurt daarmee ook het beleid van de 
regering af. De begroting wordt in de praktijk altijd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

3. Het parlement benoemt de regering, schenkt het vertrouwen aan de regering en heeft ook 
de bevoegdheid om de regering tot aftreden te dwingen. Het parlement is ook de waakhond van 
de regering: het parlement controleert de regering doordat volksvertegenwoordigers vragen 
stellen aan de regering en de individuele ministers. In het Vlaams Parlement bijvoorbeeld komen 
de ministers twee tot drie keer per week naar het parlement om er te antwoorden op vragen. 
Dat kunnen actuele vragen zijn (in de plenaire vergadering) of vragen om uitleg (in de commis-
sies) over concrete probleemsituaties, schriftelijke vragen waarop de minister binnen de twintig 
dagen moet antwoorden en interpellaties wanneer het gaat om een uitgebreider probleem.

In de praktijk hebben de politieke partijen een grote invloed op de functies van het parlement. 
Het zijn de politieke partijen die na verkiezingen de regering vormen en afspraken maken 
over het beleid dat zal gevoerd worden. Het zijn ook de regeringspartijen die verder bepalen 
of de regering de steun blijft krijgen van het parlement. Politieke beslissingen worden niet 
genomen door de individuele volksvertegenwoordigers, maar na onderhandelingen tussen de 
regeringspartijen.

Als we de bovenstaande functies van het parlement bekijken, dan lijkt het er dus op dat het 
parlement eerder een beperkte rol speelt als wetgever. Dat neemt niet weg dat het parlement 
dé plaats is voor het democratische debat.
Daarom is de rol van de oppositie zo belangrijk. Een sterke oppositie in het parlement is nodig 
om een goed debat te voeren, om de zwaktes van de regering bloot te leggen en om alterna-
tieven naar voren te schuiven.

Opdracht: Controle door het parlement
Zoek op de website van het Vlaams Parlement op welke manier de volksvertegenwoordigers te 
werk gaan om de regering te controleren. Zoek in de verslagen van de plenaire vergadering en 
de commissievergaderingen drie voorbeelden van hoe de Vlaamse volksvertegenwoordigers 
de ministers controleren.  

Stelling
Bespreek in groepjes van vier de volgende stelling:
“We kunnen het parlement evengoed afschaffen want de regering neemt toch alle beslissingen”.

Twee leerlingen zoeken naar argumenten voor de afschaffing van het parlement, twee leerlin-
gen zoeken naar argumenten tegen de afschaffing van het parlement.
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Enkele vragen die je kunnen helpen bij het formuleren van argumenten:

 ● Hoe kan de stem van de burger het best doordringen tot bij het beleid?
 ● Hoe kunnen we garanderen dat minderheidsstandpunten gehoord worden door de 

regering?
 ● Waar kan gedebatteerd worden tussen de meerderheid en de oppositie?
 ● Hoe kunnen we ontwerpen van wetten of decreten bespreken, verfijnen en bijsturen?
 ● Hoe kunnen we de regering en de ministers verplichten om informatie te geven en zich 

te verantwoorden?
 ● Hoe kunnen we ministers en de regering controleren?
 ● Wat is de invloed van de media op het parlement / op de regering?

Doordenker
Een democratische politiek doet meer dan wetten maken. In een democratie is er ruimte voor 
vrije en open debatten, vrije media en een parlement dat luistert naar wat bij de bevolking 
leeft. Een parlement kan dat op verschillende manieren organiseren, bijvoorbeeld door thema-
debatten en hoorzittingen in het parlement te houden, door een petitierecht of het recht om 
verzoekschriften in te dienen, door een ombudsdienst op te richten.
Zoek op de website van het Vlaams Parlement hoe je een verzoekschrift kunt indienen en hoe 
een verzoekschrift behandeld wordt.
Zoek op de website www.vlaamseombudsdienst.be waarvoor je terecht kunt bij de 
Vlaamse Ombudsdienst.

2 . DE REGERING IS DE UITVOERENDE MACHT

Opdracht: Wie zijn onze ministers?
Zoek in de verzamelde mediaberichten 
welke ministers in de Vlaamse 
regering zitten en welke bevoegd-
heden ze hebben. Je kunt 
het zelfde doen voor de andere 
deelstaatregeringen en de 
federale regering. Zo krijg je 
een volledig overzicht van 
alle ministers in ons land.

De Vlaam
se regering (oktober 2019)
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Basisinformatie

Volgens de Grondwet ligt de uitvoerende macht bij de regering en het staatshoofd. De koning 
is het staatshoofd, maar hij vervult vooral een protocolaire functie, hoewel hij toch ook alle wet-
ten en koninklijke besluiten ondertekent en soms ook een informele invloed kan uitoefenen. Op 
het Vlaamse bestuursniveau speelt de koning geen rol.

De regering voert in theorie wetten en decreten uit. In de praktijk echter heeft de uitvoerende 
macht veel meer macht dan wat onder ‘uitvoeren’ kan worden verstaan en wint de uitvoerende 
macht nog aan invloed.

Hoe komt het dat de macht van de regering zoveel groter is geworden?

De regering voert het dagelijks bestuur van het land. Het besturen van onze samenleving 
is een erg omvangrijke taak geworden. De samenleving is veel complexer geworden, van de 
overheid wordt verwacht dat ze ‘alles’ in goede banen leidt. Besturen wil vandaag zeggen dat 
er over oneindig veel dingen beslissingen genomen moeten worden, elke dag en vaak heel 
snel. Het ‘dagelijks bestuur’ van onze samenleving vraagt dus meer dan wetten en decreten 
maken, maar een efficiënte organisatie met veel flexibiliteit en slagkracht. 
Zulke organisatie is er bij de regering en de overheidsdiensten waarover de ministers kunnen 
beschikken. Zo werken er ongeveer 28 000 personeelsleden voor de diensten van de Vlaamse 
overheid om het beleid uit te voeren.
De volksvertegenwoordigers hebben niet de ondersteuning van zo een omvangrijke groep 
medewerkers en ambtenaren, zij zijn bovendien gehouden aan veel striktere beslissingspro-
cedures dan de regering. 
Het is daarom ook logisch dat heel wat wetten en decreten ontworpen worden door de rege-
ring. Maar het is voor de democratie des te belangrijker dat er een debat over gevoerd wordt 
en dat pro’s en contra’s tegenover elkaar worden afgewogen.

De belangrijkste persoon binnen de federale regering is de eerste minister, in Vlaanderen de 
minister-president. Hij is het gezicht van de regering wat ook in de media sterk naar voren komt. 
Hij spreekt namens de hele regering en is ook de leider van alle ministers in de regeringsploeg. 
De verschillende ministers in de regering kunnen binnen hun bevoegdheid eigen beslissingen 
nemen en budgetten vastleggen. De meeste beslissingen worden echter collegiaal genomen. 
Dat wil zeggen dat de hele regeringsploeg er op de ministerraad (de wekelijkse vergadering 
van de ministers) over gepraat heeft en het ermee eens is. Hieruit vloeit meteen voort dat 
regeringsbeslissingen het resultaat zijn van overleg en compromis. Scherpe kantjes zijn er 
afgevijld, en elke beslissing moet altijd passen binnen het regeerakkoord dat afgesloten werd 
tussen de regeringspartijen bij de aanvang van een regeerperiode.
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3 . DE RECHTERLIJKE MACHT

Basisinformatie

In de rechtsstaat moeten de regels afgedwongen kunnen worden. Niemand staat boven de 
wet en dat geldt zowel voor de burgers als voor de overheid.
Daarom wordt de derde staatsmacht gevormd door hoven en rechtbanken die onafhankelijk 
werken van de overheid. Onafhankelijk wil zeggen dat de regering of het par-
lement nooit tussenbeide mogen komen bij het spreken van recht.
Nochtans is het wel de politieke overheid die verantwoordelijk is 
voor de goede werking van het gerecht. De minister van Justitie 
beheert het budget van justitie en verdeelt de middelen, zodat 
de rechters hun taak efficiënt kunnen uitvoeren. 

Om de werking van het gerecht te verbeteren werd de Hoge 
Raad voor Justitie opgericht. 
De Hoge Raad heeft drie taken:

 ● De Raad organiseert de examens voor de magistratuur. 
In het verleden hield men bij de benoeming van rechters 
rekening met de ideologische achtergrond van een kan-
didaat-rechter. Concreet konden politieke partijen rechters 
helpen benoemen, in evenredigheid tot hun partijsterkte. Dat is 
nu niet meer zo.

 ● Elke burger kan met zijn klachten over justitie bij de Hoge Raad terecht en hij zal geïn-
formeerd worden over de opvolging die aan zijn klacht wordt gegeven. Maar niet alle 
klachten komen terecht bij de Hoge Raad. Ook de federale overheidsdienst Justitie, het 
kabinet van de minister van Justitie, de parketten, de voorzitters van rechtbanken en 
parlementsleden krijgen jaarlijks duizenden klachten. De klachten hebben hoofdzakelijk 
betrekking op de traagheid van de gerechtelijke procedures in ons land. 

 ● Tot slot kan de Hoge Raad adviezen geven over wetsvoorstellen en -ontwerpen aan het 
parlement.

Een onafhankelijk gerecht

De meeste burgers leven in de overtuiging dat de minister van Justitie de baas is van iedereen 
die tot de rechterlijke macht behoort. Maar de scheiding van machten bepaalt dat de minister 
nooit rechtszaken kan tegenhouden, geen herziening van vonnis kan vragen, geen rechters 
kan afzetten tenzij na een lange en ingewikkelde procedure. En dat is maar best ook: rechters 
moeten volledig onafhankelijk uitspraak kunnen doen in geschillen. Wie gelijk of ongelijk heeft, 
dat moet de rechter bepalen en niet de minister. De rechter moet een neutrale scheidsrechter 
zijn en hij mag geen partij kiezen, hij mag zelfs niet de schijn geven van partij te kiezen. 
De wetgevende en uitvoerende machten hebben dus geen enkele bevoegdheid over het 
spreken van recht, de beslissingen van rechters kunnen door geen enkele politieke overheid 
ongedaan worden gemaakt. 
Maar de controle over de werking van het gerecht ligt wel in handen van de wetgevende macht. 
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Conclusie

De moderne opvatting over de scheiding der machten betekent dus niet dat er tussen de 
machten geen enkele relatie bestaat, in een moderne rechtsstaat is er plaats voor een weder-
zijdse controle van de staatsmachten.

Als conclusie van dit hoofdstuk kunnen we stellen dat er tussen de drie staatsmachten een 
grote samenwerking en wisselwerking is ontstaan.

Lees de drie artikels over de GAS-boetes. 

 ● Waarom zeggen sommigen dat de scheiding der machten wordt aangetast door het 
systeem van de GAS-boetes?

 ● Wat betekent ‘rechtsonzekerheid’? 

Leesopdracht: AS-boetes

Opinie

(…) (Gasboetes zijn) een idee dat 

volledig haaks staat op de liberale  

en socialistische traditie van de 

scheiding der machten en verde-

diging van de rechtsstaat. De GAS- 

regeling is een democratisch onding, 

creëert een arbitrair lokaal minis-

trafrecht, waarbij de burger onder-

worpen wordt aan de grillen van een 

lokale burgemeester, zonder op veel 

bescherming van een onaf hankelijke 

rechter te kunnen rekenen. De 

bloemlezing aan absurde verbods-

bepalingen waarvoor vandaag al 

GAS-boetes aangerekend worden, 

bewijst dat die vrees niet theoretisch 

is, maar zeer reëel. De bestaande 

GAS-regeling, ooit ingevoerd om  

reële overlast als sluikstorten of 

klein vandalisme aan te pakken,  

was inmiddels al uitgedeind tot  

een wapen in handen van iedere  

burgemeester die zijn gemeente  

of stad arbitrair wilde kneden. Met 

absolute lokale willekeur en dus 

rechtsonzekerheid tot gevolg. Maar 

nog was het niet genoeg, en dus 

moest de leeftijdsgrens verlaagd 

worden, en de boete verhoogd.

Yves DESMET, hoofdredacteur 

(De Morgen, 1 juni 2013)

STADSWACHTERS MOGEN GAS-BOETES UITSCHRIJVEN
Al 3 van de 4 zijn er toe gemachtigd

De gemeenteraad van Drogenbos ging akkoord dat de gemach-
tigde stadswachters niet alleen inbreuken mogen vaststellen, 
maar ook GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties)-boetes 
mogen uitschrijven. Al 3 van de 4 stadswachters volgden met 
goede afloop de nodige opleiding en zijn dus gemachtigd om 
GAS-boetes uit te schrijven. Volgens de burgemeester gaat het 
vooral om boetes voor sluikstorten. 
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Yorick Jansens

GAS-WET – Vlaamse Jeugd-
raad bekijkt met middenveld 
mogelijke juridische stappen 
tegen GAS-wet 

De Vlaamse Jeugdraad reageerde 
meteen na de goed keuring van 
de GAS-wetgeving in de Kamer 
“enorm verontwaardigd” op de 
uitkomst van de stemming en 
kondigt aan, samen met het mid-
denveld, te bekijken welke juridi-
sche stappen op korte termijn 
mogelijk zijn. Dat meldt de Vlaamse 

Jeugdraad in een persbericht.
“Het middenveld – vertegenwoor-
digd door 213 bovenlokale orga-
nisaties en met een achterban 
van miljoenen leden – hoopte 
met een laatste, krachtig signaal 
om de Kamerleden alsnog op  
andere gedachten te brengen. 
Ondanks het massale protest en 
een publieke opinie die zich  
duidelijk tegen de nieuwe GAS-
wetgeving heeft gekeerd, heeft 
de actie weinig opgeleverd”, be-
treurt voorzitter Lander Piccart.
“Het is een trieste dag voor de 
rechtsstaat, de democratie en 
het middenveld. De goedgekeurde 

GAS-wetgeving rammelt langs 
alle kanten. Rechtswaarborgen 
ontbreken, rechtszekerheid kan 
niet gegarandeerd worden, de 
scheiding der machten glijdt ver-
der af en kinderen van 14 komen 
in het vizier. Allemaal zonder 
ernstige evaluatie van de huidige 
wetgeving en zonder grondig  
onderzoek. Wanneer experts  
en middenveldspelers vroegen 
om gehoord te worden, was daar 
geen tijd voor”, stelt Piccart.

(Belga, 30 Mei 2013)
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Rechters kunnen de staat veroordelen: 
rechter dwingt minister  
gevangene te verzorgen

GEBREK AAN PLAATSEN VOOR  
GEÏNTERNEERDEN NU OOK DOOR  
GENTSE RECHTBANK AANGEKLAAGD 

De rechtbank van eerste aanleg van Gent 
heeft in kort geding de Belgische Staat 
veroordeeld tot het het voorzien van gepaste 
medische bijstand voor een geesteszieke 
gevangene. Daarmee spreekt een rechter 
zich voor het eerst in ons land uit over 
de lamentabele toestand waarin gevange-
nen die recht hebben op internering zich 
bevinden. De overheid krijgt zes maanden 

de tijd om voor de betrokkene een adequaat 
verzorgingsteam samen te stellen. Dit team 
bestaat uit een psychiater, een psycholoog, 
een psychiatrisch verpleegkundige en een 
maatschappelijk werker.

Dat België het slecht doet op het vlak van de 
internering van geesteszieke veroordeelden 
is geen nieuws. Verscheidene internationale 
rapporten tikten ons land al zwaar op de 
vingers voor het gebrek aan aangepaste 
opvang en voor het feit dat geesteszieke 
gedetineerden tussen andere gevangenen 
vastgezet worden. 

BELGISCHE STAAT 
VEROORDEELD  

VOOR UITBLIJVEN 
PRAKTIJKTESTS

BRUSSEL – De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de Belgische staat ver-oordeeld omdat zij de prak-tijktests die voorzien waren in de discriminatiewet niet  in een Koninklijk besluit  heeft gegoten.
Een Gentenaar van Marok-kaanse origine had de staat gedagvaard omdat hij niet kon bewijzen dat hij uit  racistische overwegingen  de toegang was geweigerd 

tot een discotheek. De man mocht twee keer niet binnen in een Gentse dancing, ter-wijl er voor zijn autochtone vriendin geen probleem was. De man contacteerde het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrij-ding om de discri minatie  te laten vaststellen, maar  die vaststelling kon niet  gebeuren omdat er nog  geen uitvoeringsbesluit is waarin de praktijktests  worden omschreven.De Gentenaar dagvaardde daarop de Belgische staat.  De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft hem nu gelijk gegeven. De rechter  baseert zich onder meer op het Europees Verdrag voor  de Rechten van de Mens  

dat in artikel 13 voorziet dat iedereen die in zijn rechten  is geschonden, recht heeft om een rechtsmiddel te  laten gelden voor een natio-nale instantie. “Door vier jaar lang na te laten de uit-voeringsmaatregelen te  treffen die een rechtszoe-kende een dergelijk rechts-middel zouden verschaffen, is de Bel gische staat op  een foutieve wijze nalatig  geweest”, zo staat in het vonnis te lezen. 
De man en zijn advocaat  zijn vooral blij met het pre-cedent dat de uitspraak schept: “De rechter heeft vastgesteld dat ook de rege-ring niet boven de wet staat en dat zij verplicht is haar eigen wetten uit te voeren”. 

Leesopdracht: Scheiding der machten
Lees de volgende artikels.

 ● Hoe tonen beide artikels de scheiding der machten aan?
 ● Welk recht werd geschonden door de Belgische staat in het eerste artikel?
 ● Op welke rechtsgrond baseert de rechter zich om een uitspraak te doen in het tweede 

artikel? 



66 Democratie en rechtsstaat
F Zonder persvrijheid geen democratische rechtsstaat

F Zonder persvrijheid geen 
democratische rechtsstaat

Focus 
a. Bekijk een krant of nieuwssite. Welke rubrieken vind je allemaal terug? 
b. Leid op basis van de rubrieken de verschillende functies van de pers af. Vergelijk met de 

functies opgesomd in de basis informatie. 
c. Vergelijk een artikel over hetzelfde – politieke – onderwerp in verschillende kranten. Is de 

berichtgeving ver schillend?
d. Analyseer de lezersbrieven of opinieartikelen: waarover gaan ze? Bevatten ze kritiek op 

de politieke besluitvorming?
e. Zoek in de verzamelde informatie artikels die over de pers zelf en pers vrijheid gaan. 

Welk standpunt wordt in genomen?
f. Zoek een paar recente voorbeelden – uit het buitenland – waaruit duidelijk blijkt dat de 

overheid de pers aan banden legt of zelfs verbiedt. 
g. Conclusie: beschrijf de specifieke functie van de pers in een rechtsstaat. 

Actie 
Schrijf een lezersbrief: laat je stem horen!
Wellicht zijn jullie door het werken aan deze module meer en beter op de hoogte van actuele 
maatschappelijke thema’s dan vroeger. Over een aantal hebben jullie met de klas een debat 
gehouden. Misschien vinden jullie het de moeite om jullie standpunt over een actueel thema 
bekend te maken en zo deel te nemen aan het maatschappelijk debat. 

a. Verwoord jullie standpunt in een mail.
b. Verstuur die naar de redacties van verschillende kranten.
c.  Ga na of jullie standpunt gepubliceerd wordt, komen er reacties op van andere lezers? 

Opdracht: Van persbericht tot artikel 
Vergelijk een persbericht van de overheid of van de regering met wat de pers daarover 
schrijft. Persberichten van de Vlaamse Regering vind je onder andere op de website  
www.vlaanderen.be, zoekterm ‘persberichten’.
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Basisinformatie: Welke functies heeft de pers? 

Eén essentiële pijler van onze democratische rechtsstaat is de vrijheid van meningsuiting en 
de daarvan afgeleide persvrijheid. 
Media spelen een belangrijke rol in het verschaffen van informatie. Een vrije pers die onafhan-
kelijk werkt is heel belangrijk in een democratie. 

In een dictatuur is de pers niet vrij. Daar heerst meestal censuur. De overheid 
verdraagt in een dictatuur geen kritiek en bepaalt wat in de berichtgeving 

aan bod komt en wat niet. 
Ook in een democratie zullen beleidsmensen liefst de positieve 

aspecten van hun beleid bekend maken. Daarom is er in elke 
democratie behoefte aan een vrije pers, aan media die onge-
controleerd de samenleving voorzien van informatie en kritische 
commentaren.
De vrijheid van drukpers – waarmee alle media worden bedoeld 
– is dan ook een grondwettelijk recht.

De persvrijheid moet garanderen dat de media voluit hun 
opdracht in de samenleving kunnen vervullen. Die maatschap-

pelijke opdracht is: het bijdragen tot een goed voorgelichte publieke 
opinie.

Wat houdt deze maatschappelijke functie in?

1. Het verschaffen van informatie over de werking van de overheid en de naleving van de 
rechten van de burgers. Hiermee is de pers een kanaal voor openbaarheid van bestuur. 
Om die functie goed te kunnen uitoefenen heeft de pers het recht om ongehinderd informatie 
te verzamelen en die bekend te maken. 

De pers heeft daarbij de plicht om ervoor te zorgen dat informatie correct is, dat feiten onpar-
tijdig worden verzameld, dat er geen belangrijke informatie wordt geschrapt of zaken worden 
verdraaid. Wanneer gepubliceerde informatie nadien toch foutief blijkt, dan moet dat zonder 
beperkingen worden rechtgezet. De pers moet ook het recht op privacy respecteren. 

2. De opinievorming. De media geven niet alleen informatie, ze leveren ook kritiek, geven 
commentaar op het beleid en nemen een standpunt in tegenover het beleid. Daarmee beïn-
vloeden ze ook de lezers (of luisteraars en kijkers). De media hebben daardoor een zekere 
macht over de publieke opinie.

Daarom is het erg belangrijk dat er een verscheidenheid van opinies aan bod kunnen komen 
en dat de bevolking dus meerdere meningen kan lezen in verschillende media. Daarnaast 
is het ook essentieel dat de bevolking duidelijk het onderscheid kan zien tussen de feitelijke 
informatie en de commentaren bij die informatie. 
De pers heeft daarbij de plicht om de verscheidenheid van opinies te erkennen en te respecteren 
en waakt er tevens over dat de overtuigingen niet in conflict komen met het respect voor de 
fundamentele rechten van de menselijke persoon. Media moeten de menselijke waardigheid 
respecteren en geweld ontmoedigen.

Shutterstock .com - BlurryMe
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3. Een forum bieden en een spreekbuis zijn. De media vormen ook een forum en spreekbuis 
voor wat bij de bevolking leeft. Ze kunnen thema’s en situaties onder de aandacht brengen en 
soms zelfs op de politieke agenda plaatsen. 
De media maken keuzes in hun berichtgeving: sommige thema’s brengen zij onder de aan-
dacht, andere niet. In die zin bepalen journalisten mee wat politiek relevant is.
Een bijzondere vorm van journalistiek is de onderzoeksjournalistiek. Deze bericht niet louter 
over het nieuws dat op de redacties binnenkomt via de persberichten en verslaggeving, maar 
gaat zelf op een diepgaande manier achter verborgen feiten aan. Dat vraagt veel tijd en studie-
werk van de journalist, tijd die er jammer genoeg vaak niet is. 

4. Controle uitoefenen. De media houden de politieke wereld in de gaten en brengen ver-
slag uit over het doen en laten van politici. Daarmee vervullen ze een functie als waakhond 
van de democratie. De media moeten daarbij onafhankelijk werken en mogen aan geen druk 
toegeven.

Deze functies van de media zijn voor een democratie zo belangrijk, dat men de media wel eens 
de vierde macht (naast de drie staatsmachten) noemt. En op deze vierde macht is er ook heel 
wat kritiek, niet het minst van de politici zelf.

Enkele punten van kritiek:

 ● De media zijn een macht in de democratie, maar die macht wordt niet democratisch 
gecontroleerd. In een democratie moet macht aan bepaalde formele regels beant-
woorden en die zijn er niet. Journalisten hebben wel een deontologische plicht tot 
zorgvuldigheid, maar die plicht wordt niet gecontroleerd en is niet afdwingbaar.

 ● De media zijn (behalve de openbare omroep) commerciële organisaties in een concur-
rentiële omgeving. Daardoor staan journalisten onder grote tijdsdruk. De tijdsdruk leidt 
tot gebrekkige of helemaal geen bronnencontrole, tot manke interpretaties en tot een 
verlaging van het niveau van verslaggeving.

 ● Berichtgeving over politiek wordt steeds meer als ‘infotainment’ voorgesteld. De 
amusementswaarde van een televisieprogramma wordt minstens even belangrijk of 
belangrijker dan het inhoudelijke debat. Voor de televisiezenders is de dwang van de 
kijkcijfers groot, zodat televisiemakers proberen om de zappende kijker bij zich te hou-
den met leuke nieuwsshows. Maar politieke debatten lenen zich daar niet altijd toe.

 ● Politici krijgen steeds minder spreektijd in debatten. De Universiteit Antwerpen deed 
een onderzoek naar de verkiezingsprogramma’s op televisie. Daaruit bleek dat politici 
gemiddeld amper 12 seconden tijd krijgen om te antwoorden op vragen of om een 
redenering uit te werken. 

 ● Via het medium televisie kunnen mensen zich een beeld vormen van politici, enkel op 
basis van een kort optreden in een tv-programma. Het gaat dan vaak om een beeld van 
het voorkomen, het al dan niet ‘sympathiek’ overkomen, maar niet noodzakelijk over 
de inhoud van de politieke boodschap. Door de televisiecultuur vormen mensen in toe-
nemende mate hun politieke mening op basis van indrukken in plaats van argumenten.
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POLITICI KRIJGEN 12 SECONDEN OP TV 

Politici kregen in 2009 in 
verkiezingsprogramma’s op  
tv gemiddeld 12 seconden  
om te antwoorden of een 
redenering te ontwikkelen.  
In 2004 was dat nog  
16 seconden.

Het korte, pakkende citaat 
domineert steeds meer in de 
verkiezingsprogramma’s. Dat 
blijkt uit een analyse van de 
campagne voor de Vlaamse en 
Europese verkiezingen zoals 
die in mei en juni 2009 op VRT 

en VTM werd gevoerd. Onder-
zoekster Magda Michielsens 
ging na wie hoe vaak aan het 
woord kwam en hoe lang.  
‘We hebben ons enkel gefocust 
op de gesprekken met politici. 
Reportages, sfeerbeelden of 
stukjes cabaret werden niet 
geanalyseerd’, klinkt het.

Eerste vaststelling: het gros 
van de politici haalde nooit het 
scherm. Van de 124 Vlaamse 
parlementsleden, 17 Neder-
landstaligen in het Brussels 
parlement en 13 Vlaamse 
EU-parlementsleden die op  

7 juni 2009 werden verkozen, 
mochten er slechts 38 opdraven 
in een verkiezingsprogramma. 
Samen kwamen zij in 39 uitzen-
dingen 138 keer aan bod.

Wie wel het scherm haalde, 
moest zich geen illusies maken: 
de gemiddelde interventieduur 
van politici bedroeg vorig jaar 
12 seconden. Wie langer aan 
het woord was, liep veel kans 
dat iemand anders – doorgaans 
de journalist – tussenbeide 
kwam. 

Steven Samyn
Het Nieuwsblad, 14/05/2010

Opdracht: Het nieuws
Bekijk in de klas een nieuwsuitzending en een politiek duidingsprogramma. Kun je enkele van 
de punten van kritiek herkennen? Waar wel? Waar niet?

Het Journaal van VRT
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Verdwalen op het internet 

Door de snelle informatieverspreiding en communicatie via internet ontstaat er voor bepaalde 
thema’s een wereldwijde publieke opinie die snel actie kan voeren. Internationale actiegroepen 
en ngo’s kunnen op korte termijn meer mensen dan ooit bereiken en op die manier invloed 
uitoefenen.
Via internet worden we allen een beetje een medium, groepen van mensen die informatie ver-
spreiden en met elkaar in discussie gaan. Via sociale netwerken worden we zelf uitgever en 
delen we interessante informatie. Via onze blog publiceren we onze kritische bemerkingen bij 
het nieuws of brengen we verslag uit van onze activiteiten.
Een probleem bij deze actie- en communicatievormen is de onoverzichtelijkheid van de 
berichtgeving en de onduidelijkheid over de bron van informatie. Ook groepen met anti-
democratische doelstellingen kunnen onbeperkt informatie verspreiden en zich organiseren. 
Pornografie, criminele netwerken, extreme en ondemocratische standpunten en terroristische 
informatie vinden immers ook via het internet een platform en controle is daarbij nagenoeg 
onmogelijk.
Willen we niet verdwalen op het internet, dan is het belangrijk om in de enorme hoeveel-
heid informatie een weg te banen. Maar hoe kun je de betrouwbare informatie onderscheiden 
van de niet-betrouwbare informatie? Hoe kun je de onzin en de bewust foutieve informatie 
herkennen?
 

Opdracht 
1. De klas wordt verdeeld in groepen.
2. Kies een thema uit de actualiteit.
3. Formuleer je zoektermen voor de zoekmachine. Gebruik niet alleen Google, maar pro-

beer ook eens met een andere zoekmachine.
4. Ga nu kritisch enkele zoekresultaten screenen en hanteer volgende criteria:

•  Van wie is de informatie afkomstig? Kijk daarvoor bij de contactgegevens, of de 
‘about us’-pagina. Welke organisatie zit achter de website?

•  Is de informatie ondertekend? Anonieme (tekst)bronnen kun je niet zomaar vertrouwen.
•  Google nu ook de bronnen zelf. Via de zoekmachine vind je wellicht meer informatie 

over de auteur die de tekst heeft ondertekend of de organisatie achter de website.
• Bevat de informatie feiten of gaat het om meningen? 
• Hoe zou je de meningen kunnen omschrijven? Uitgesproken of ge  nuanceerd? 
• Kun je de genoemde feiten elders controleren? Ga nooit af op maar één (tekst)bron. 

Gebruik meerdere bronnen om feiten te verifiëren.
• Wanneer de tekst verwijst naar andere teksten, personen of websites, google die 

dan ook.
• Check of de links in de tekst betrouwbaar zijn.
• Bespreek de inhoud van je zoekresultaten met anderen. Heeft iemand weleens van 

de auteur of organisatie gehoord? Vinden zij de informatie betrouwbaar?
5. Op basis van je screening stel je een volgorde op van meest tot minst betrouw bare 

informatiebronnen. 
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En Wikipedia? 

Wikipedia is niet per definitie een slechte bron. Het is vooral een handig startpunt wanneer je 
informatie zoekt over een thema waar je zelf erg weinig over weet. Het helpt om je te oriënteren 
in een onderwerp. Maar gebruik Wikipedia nooit als enige bron want deze website is zeker niet 
100% betrouwbaar.

Actie 
De (digitale) schoolkrant. 

Als er een (digitale) schoolkrant is:
a. Welke functies heeft jullie schoolkrant?
b. Wie zetelt allemaal in de redactie? (Ook directie, leerkrachten, ouders...?)
c. Is er persvrijheid of censuur, met andere woorden kun je in de schoolkrant alles kwijt?
d. Is er plaats voor ‘afwijkende meningen’? Wat is de algemene strekking?
e. Zou je na wat je nu geleerd hebt, iets willen wijzigen aan de schoolkrant?
f. Werk een strategie uit om de schoolkrant meer te laten aansluiten bij wat ze volgens jullie 

moet zijn. 

Als er geen (digitale) schoolkrant is:
a. Vinden jullie het zinvol een schoolkrant op te starten?
b. Welke functies zou de schoolkrant dan moeten/kunnen hebben?
c. Wie zou er wel/niet in de redactie moeten zetelen?
d. Werk een strategie uit zodat je de meeste kans hebt om een schoolkrant volgens jullie 

concept op te starten. 
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Democratie versus 
autoritaire staatG

Focus 
Zoek in de verzamelde informatie artikels op over autoritaire staatsvormen.

a.  Over welke staten gaat het? Zoek deze staten op op een wereldkaart.
b.  Waarom worden ze als autoritair beschreven? 
c.  Kom tot een eigen omschrijving van het begrip autoritaire staat. 
d.  Vergelijk de voorwaarden van een rechtsstaat met die van een autoritaire staat.

Basisinformatie

Wat is een autoritaire staat?

Tegenover de democratie staat de autoritaire staat. In zo’n staat gaan alle machten niet uit van 
de natie (zie artikel 33 van onze Grondwet) maar berusten zij bij één persoon (of een beperkte 
groep van personen). Het gaat hier om dictaturen, om staatsvormen die ondemocratisch zijn 
hoewel de dictators zoveel mogelijk proberen hun regeervorm een democratisch uitzicht te 
geven. Zij organiseren wel verkiezingen, maar bij nader toezien zijn die niet vrij: er is maar één 
politieke partij, de overheid stelt de kieslijsten op, de stemming ver loopt niet echt geheim, men 
durft zelfs met de resultaten knoeien. 
Ook is er meestal een grondwet maar dan zonder het principe van de scheiding van de 
machten. De vrijheden en rechten van de burgers worden beperkt: er is perscensuur, geen 
godsdienstvrijheid, mensen worden zonder vorm van proces gevangen gezet. 
In onze wereld kennen wij vele voorbeelden van autoritaire staten. Maar soms is het moeilijk 
om uit te maken of een staat democratisch dan wel autoritair wordt geregeerd. Zoals de ene 
staat meer democratisch kan zijn dan de andere, kan ook een autoritaire staat meer of minder 
autoritair zijn. Er bestaan vele tussenvormen. Een dictator van nu kan ooit democratisch ver-
kozen zijn en pas daarna autoritair zijn gaan optreden. In hoeverre zijn de verkiezingen vrij of 
gemanipuleerd? Welke rechten of vrijheden worden precies beknot? 

Wat is een totalitaire staat?

Sommige autoritaire staten worden ook totalitaire staten genoemd. Met totalitair wordt bedoeld 
dat de overheid zich met meer dan het openbare leven bezighoudt. De gehele maatschap-
pij met inbegrip van het privé-leven komt dan onder toezicht. Men probeert het vrije denken 
van de burgers uit te schakelen en iedereen moet voortaan de levens beschouwingen of de 
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ideologieën van de leider aanvaarden. Vooral langs opvoeding en onderwijs en met behulp 
van de media probeert men de burgers te doen denken zoals de overheid het wenst. 
Een autoritair of totalitair politiek systeem kan ongehinderd gebruik maken van terreur en de 
fysieke uitschakeling van tegenstanders. Autoritaire of totalitaire systemen kunnen de oppo-
sitie broodroven, gevangen houden, verbannen en eventueel ter dood brengen. Men spreekt 
dan over staatsterreur.

Wat is fascisme?

In verband met autoritaire en totalitaire staten wordt ook vaak het woord fascisme gebruikt. 
Fascisme – in de oorspronkelijke betekenis van het woord – was de benaming van de extreem-
nationalistische beweging die van 1922 tot 1943 oppermachtig was in Italië onder Mussolini. 
Ook het nazisme van Hitler was een fascistische ideologie die een mythische status toekende 
aan de ‘Arische volksaard’ en de ‘führer’. Het leidde tot de systema-
tische uitmoording van 15 miljoen mensen in Europa.

Volgens Van Dale staat fascisme voor een 
“politiek systeem, berustend op ultranatio-
nalistische, corporatistische, autoritaire en 
onverdraagzame (met name anti-communis-
tische) beginselen”. 

Een meer uitgebreide omschrijving van fas-
cisme voegt daaraan toe dat het fascisme 
streeft naar een grondige sociale en politieke 
verandering die anti-democratisch en geweld-
dadig is. Het legt de nadruk op de eenheid en 
eigenheid van de eigen groep en streeft naar een 
zuivering en vernietiging van alles en iedereen die 
er niet in thuishoort. Het stelt een homogene gemeen-
schap voorop, een soort van ‘volkseenheid’ met een 
‘algemene wil’, die vrij is van conflicten. Tegenstanders, critici, 
vreemdelingen, mensen die niet passen in het homogene beeld van 
de eigen groep zijn vijanden die bestreden en vernietigd moeten worden.

De Holocaust
In het spoor van de Verlichting tijdens de 19e eeuw hadden Joodse en andere minderheden in 
West-Europa gelijke rechten gekregen.
Tot dan toe was Jodenhaat vooral religieus-christelijk geïnspireerd. Vanaf het midden van 
de 19e eeuw trokken sommige denkers evenwel de evolutieleer van Darwin door op sociaal 
en politiek vlak. Antisemitisme werd een seculier en uitgesproken racistisch fenomeen, dat 
ook andere volkeren uitsloot. De theorie dat Europa was opgebouwd door het superieure  
arische ras, won veld.

Het groeiende nationalisme in Europa keek met argwaan naar de Joden die banden hadden 
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met geloofsgenoten in andere Europese 
landen. Dat leidde tot een uitgespro-
ken vijandige publieke opinie en tot 
uitwassen. Zo werd in Frankrijk de 
Joodse officier Dreyfus valselijk 
beschuldigd en veroordeeld 
wegens hoogverraad. De Dreyfus-
affaire verdeelde Frankrijk voor 
vele jaren (1894 - 1906) in een pro- 
en contrakamp. Antisemitisme en 
nationalisme waren daarin een 
belang rijke katalysator.
Het nazisme bouwde daarop voort 
en stelde dat enkel sterke en ‘arische’ 
mensen Europa tot bloei konden bren-
gen. Joden, andere minderheden en 
gehandicapten leidden volgens Hitler tot 
verzwakking en decadentie.

Van rassentheorie naar vervolging
Kort na de machtsovername door Hitler in 1933 werd het 
eerste concentratiekamp in Dachau opgericht om af te rekenen 
met politieke tegenstanders in Duitsland. Nadien kwam er ook een pro-
gramma om systematisch 170.000 mentaal of fysisch gehandicapten te elimineren.
Nazi-knokploegen voerden al langer raids uit op Joodse winkels en huizen. Spoedig kwamen 
er evenwel strikte rassenwetten. De ‘Wetten van Neurenberg’ van 1935 verboden gemengde 
huwelijken en ontnam de Duitse Joden hun nationaliteit.
De ‘Kristallnacht’ van 9 op 10 november 1938 vormde een keerpunt. Overal in Duitsland wer-
den synagogen, huizen en winkels van Joden vernield. Er vielen 93 doden en eigendommen 
werden aangeslagen. De helft van het half miljoen Duitse Joden kon emigreren.

De uitroeiingsmachine komt op gang
Na de verovering van Polen in ‘39 werd de grote Joodse gemeenschap daar bijeengedreven 
in ghetto’s en verplicht gemerkt met een gele Davidster. Dat systeem werd later uitgebreid tot 
heel bezet Europa.
De inval in de Sovjet-Unie in 1941 betekende een keerpunt. De nazi’s begonnen toen met de 
massale vernietiging van Polen, Russen en Joden en in dat jaar werden de eerste gaskamers 
ingericht.
(…)
Vanuit heel Europa werden opgepakte Joden en anderen getransporteerd naar de vernieti-
gingskampen in het oosten: Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor en andere om vergast te 
worden of ingezet te worden voor slavenarbeid of medische experimenten.

In totaal werden 15 miljoen ongewapende mannen, vrouwen en kinderen afgeslacht. Onder 
hen waren 6 miljoen Joden en 1,5 miljoen kinderen.

Foto: wjarek/Shutterstock .com
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De anderen waren Slavische volkeren, Sorben, zigeuners, Afrikanen en Aziaten. Ook politieke 
tegenstanders, verzetslui, geestelijken, getuigen van Jehova, homoseksuelen en gehandicap-
ten werden massaal omgebracht. 
In Auschwitz-Birkenau stierven 1,1 miljoen slachtoffers, in Treblina 850.000, in Belzec 650.000 
en Sobibor 250.000 mensen. Er waren echter nog tal van andere kampen waar mensen op 
grote schaal uitgemoord werden. 
De nazi-ideologie beschouwde al die mensen als ‘nutteloos’ of ‘ongewenst’. Europa moest 
volgens Hitler en de zijnen ‘gezuiverd’ worden van zwakkelingen of minderwaardige rassen. 
Alleen sterke en ‘arische’ mensen konden Europa tot bloei brengen. 
Voor hij zelfmoord pleegde in april ‘45 verontschuldigde Hitler zich dat hij er niet in geslaagd 
was om alle Joden en andere minderheden uit te roeien. 
Bron: vrt-dossier Holocaust

Doordenker 
Hitler was een democratisch verkozen staatshoofd en 
nadien toch de leider van een dictatuur. 

a. Welke regels in onze rechtsstaat 
moeten een herhaling van zo 
een situatie voorkomen? 

b. Zie je in de Europese 
samenlevingen tekenen 
waaruit blijkt dat de 
basiswaarden van  
de democratie  
aangetast worden?
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 * democratie en rechtsstaat

 * de Grondwet

 * de meerderheid beslist

 * de minderheid is beschermd

 * gelijk voor de wet

 * drie machten

 * het parlement

 * de regering

 * de rechterlijke macht

 * een vrije pers

 * betrouwbare informatie op internet
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 * fascisme
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Verkiezingen en partijen

Het klinkt als een cliché, maar het klopt wel: als jij je niet inlaat met politiek, dan laat de politiek 
zich wel met jou in. 
En zo is dat ook. Verkozen politici nemen elke dag beslissingen die een invloed hebben op ons 
dagelijks leven. Ze keuren wetten en decreten goed (bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen, hoe 
je je rijbewijs kunt halen, ...), ze bepalen hoeveel belastingen en sociale bijdragen de burgers 
betalen en wat dan met die inkomsten gebeurt. 

Maar ... politici zijn door burgers verkozen. Het is de burger die in het stemhokje zijn of haar 
stem uitbrengt voor een politicus of partij. De burger geeft de politicus een mandaat om het 
land te regeren. 
Toch eindigt de participatie van de burger niet in het stemhokje! De burgers kunnen er op toe
kijken hoe politici het beleid uitvoeren en via verschillende inspraakkanalen hun oordeel geven 
over het gevoerde beleid. 

Politici van hun kant hebben de verantwoordelijkheid de wensen van de bevolking uit te voeren: 
verkozen worden betekent immers een mandaat, een opdracht van de kiezer, uitvoeren.

In deze module gaat het over:

 Democratie en inspraak                                                           80

 Het kiesrecht                                                                       86

 Verkiezingen moeten vrij en eerlijk georganiseerd worden op  

regelmatige tijdstippen                                                            94

 Kiesstelsels                                                                        97

 Verkiezingen in de praktijk                                                       106

 Politieke partijen                                                                  112

 Samenvatting Module 3                                                          126
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Focus 
Volg het kiesgebeuren op de voet! 
Deze module is vooral actueel als er verkiezingen in aantocht zijn. Verzamel zoveel mogelijk 
informatie over de verkiezingen. Zoek partijprogramma’s, verkiezingspropaganda, opinie
peilingen maar ook informatie over hoe de verkiezingen georganiseerd worden en informatie 
over de regeringsonderhandelingen. 

Als er geen verkiezingen op stapel staan ...
is het toch zinvol om in de media de binnenlandse politiek te volgen en informatie te verzamelen 
over:

 ● de standpunten van verschillende partijen over concrete thema’s en de grote ideologische 
lijnen die die je daaruit kunt afleiden;

 ● hoe partijen hun standpunten in de media brengen (via de partijvoorzitter of ministers 
en parlementsleden en of ze dat doen via de traditionele media of de sociale media);

 ● andere inspraakkanalen en actievormen van de burger waarmee hij zijn mening kenbaar 
maakt.

Wellicht is het nuttig om na te gaan of er in het buitenland ergens verkiezingen aan de 
orde zijn en die informatie bij te houden. 

 ● Welke informatie sijpelt door tot in onze media?
 ● Wat zijn de belangrijkste thema’s in de verkiezingscampagne? 
 ● Welke partijen doen mee en welke programmapunten verdedigen ze?
 ● Weet je iets over het over het kiessysteem? 
 ● Weet je iets over de opkomst van de kiezers?

Maak met elkaar een aantal afspraken over: 
 ● de bronnen en wie ze bijhoudt;
 ● de thema’s waarrond jullie informatie willen verzamelen;
 ● hoe het materiaal bijgehouden wordt (mappen, kernwoorden enzovoort) zodat het 

gemakkelijk toegankelijk is;
 ● de timing.

eTwinning en Erasmus+

Misschien heeft jouw school een uitwisselingsprogramma met een school in het buitenland. 
Probeer via deze uitwisseling informatie te verzamelen over de partijen en het kiesstelsel in dat 
land. Zo niet ken je misschien zelf iemand die in het buitenland woont.

 ● Vanaf welke leeftijd mag men gaan kiezen?
 ● Voor welke partijen kan er gekozen worden? Wat verdedigen ze? 
 ● Welke partijen besturen het land?
 ● Welke instellingen hebben de wetgevende en de uitvoerende macht? 
 ● Hoe wordt de regering gevormd?
 ● Hoe staan de jongeren tegenover de politiek?
 ● Hebben ze als burger de indruk invloed te kunnen uitoefenen?
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A Democratie en inspraak

Mensen zeggen vaak: “Politiek interesseert me niet, ik wil er niets mee te maken hebben. 
Indien ik niet moest dan zou ik niet gaan stemmen.” Maar kun je dat eigenlijk, je niet bezighouden 
met politiek?  

Bedenk dat politici zich wel met jouw leven bemoeien. Zij beslissen bijvoorbeeld over de finan
ciële middelen die scholen krijgen, over de leeftijd waarop je met een brommer of auto mag 
rijden. En over nog zoveel meer. 

Het is dus zinvol om na te gaan wat politici doen, want het gaat om ons leven en om ons geld. 
En een democratie is nu juist een staatsvorm die burgers in staat stelt mee te beslissen over 
het bestuur. Als burger kun je ook invloed hebben op het beleid. Wat nog niet betekent dat je 
tot een politieke partij moet toetreden.

Stelling 
“Politici zijn verkozen door de bevolking. Zij vertegenwoordigen de bevolking om beslissingen 
te nemen in het belang van de bevolking.”

a. Ben je het eens met die stelling? 
b. Zoek in de media voorbeelden van politieke beslissingen die in het belang zijn van de 

bevolking. Gaat het hier om de hele bevolking of eerder om bepaalde groepen?
c. Zoek op welke volksvertegenwoordigers uit jouw streek verkozen zijn in het Vlaams of 

Brussels Parlement. Zoek ook op tot welke partij ze behoren en hoe je met hen in contact 
kunt komen.

Basisinformatie 

België is een representatieve democratie. 
In een representatieve democratie geeft het volk de macht om beslissingen te nemen aan 
een beperkte groep van vertegenwoordigers van het volk. Dat gebeurt door middel van vrije 
verkiezingen die op regelmatige tijden worden georganiseerd. De macht van de volksvertegen
woordigers is dus tijdelijk, voor de duur tussen twee verkiezingen.

In een directe democratie wordt bij elke beslissing de stemgerechtigde burger geraadpleegd. 
Dat is slechts mogelijk als het aantal burgers niet te groot is, zoals in het oude Athene van 
de vijfde eeuw voor Christus of in bepaalde Zwitserse kantons vanaf de late middeleeuwen. 
Referenda of volksraadplegingen zijn vormen van directe democratie die ook in een represen
tatieve democratie georganiseerd kunnen worden. Er zijn verschillende soorten referenda. 
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Een eerste onderscheid ligt in wie het referendum organiseert. Dat kan de overheid zijn (die de 
bevolking raadpleegt) of het kan de bevolking zelf zijn die het initiatief neemt. 
Een tweede onderscheid ligt in de gevolgen van het referendum: ofwel is het referendum advi
serend, wat betekent dat de overheid de uitslag nog steeds naast zich neer kan leggen, ofwel 
is het referendum bindend en moet de overheid de uitslag volgen. 
Op het gemeentelijke niveau spreken we niet van een referendum maar van een 
volksraadpleging.

Leesopdracht 
Lees eerst volgende tekst en daarna de artikels over gemeentelijke volksraadplegingen.

Een referendum of volksraadpleging is een vrij eenvoudige en vooral directe manier om uit te 
maken of een meerderheid van de bevolking achter een beleidsvoorstel staat. Je vraagt de 
bevolking gewoon om er zich voor of tegen uit te spreken. Strikt genomen kent de Belgische 
Grondwet geen referendum. Wel staat in het Gemeentedecreet dat gemeenten hun inwoners 
kunnen raadplegen. 

Het Gemeentedecreet bepaalt dat een volksraadpleging uitsluitend mag handelen 
over een gemeentelijk thema. Persoonlijke kwesties zijn uitgesloten.

Als het vereiste minimum aantal inwoners aan die raadpleging deelneemt, moet 
de gemeente de stemmen tellen.* De burger is dus niet verplicht om deel te 
nemen, en het gemeentebestuur is niet verplicht om rekening te houden met de 
uitslag. Een volksraadpleging is puur adviserend. 

Gemeentebesturen maken soms zelf gebruik van de mogelijkheid hun inwoners te 
raadplegen. Ook de inwoners zelf kunnen hun gemeente ertoe verplichten een raadple
ging te houden. Hun aanvraag moet dan ondertekend zijn door een minimum aantal inwoners.* 

Alle inwoners vanaf 16 jaar mogen hun stem uitbrengen. Aangezien de deelnemers steeds 
met ja of nee moeten antwoorden, is de formulering van de vraag erg belangrijk. Het gaat 
soms over een ingewikkelde materie, die moeilijk in een paar regels valt samen te vatten. Om 
dat op te vangen moet het gemeentebestuur aan de inwoners, minstens een maand vóór de 
raadpleging, een brochure ter beschikking stellen waarin het onderwerp wordt uiteengezet op 
een objectieve manier. Ook de precieze vraag waar de inwoners op moeten antwoorden, wordt 
erin geformuleerd.

Een raadpleging mag alleen op zondag plaatsvinden, maar niet tijdens de twaalf maanden 
vóór de gemeenteraadsverkiezingen, en evenmin 40 dagen vóór parlementsverkiezingen. Een 
gemeente mag ook niet overdrijven: slechts eenmaal om de zes maanden en niet meer dan 
zes maal per zittingsperiode. Bovendien mag binnen één zittingsperiode slechts eenmaal het
zelfde onderwerp aangesneden worden. 

* Het minimum aantal deelnemers aan een volksraadpleging en het minimum aantal ondertekenaars van een aanvraag voor 
een volksraadpleging is: 
- ten minste 20 % van de inwoners in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners; 
- 3.000 inwoners in gemeenten met minstens 15.000 inwoners en minder dan 30.000 inwoners;  
 10 % van de inwoners in gemeenten met minstens 30.000 inwoners.



82 Verkiezingen en partijen
A Democratie en inspraak

Tielt - Volksraadpleging over een 

al dan niet verkeersvrije Markt

69,17 PROCENT VÓÓR VERKEER OP MARKT

Op 20 maart 2011 organiseerde het stadsbestuur van Tielt 

een volksraadpleging over het al dan niet verkeersvrij maken 

van de Markt tussen de Bruggestraat en de Nieuwstraat. De 

Tieltse burgers die 16 jaar of ouder zijn, konden tussen 8.00 

en 13.00 uur hun stem uitbrengen op de vraag “Wenst u dat 

er vanuit de Bruggestraat en de Kortrijkstraat opnieuw verkeer 

richting Nieuwstraat toegelaten wordt?”. 

De deelname aan de volksraadpleging was niet verplicht. 8.213 

personen kwamen stemmen, meer dan de wettelijk gestelde grens 

van 3.000 deelnemers. Er waren 16.502 Tieltse inwoners die hun 

stem konden uitbrengen (16 jaar of ouder op datum van 20 maart 

2011 en ingeschreven in de bevolkingsregisters van de stad Tielt op 

datum van 18 februari 2011).

De uitslag van de volksraadpleging is als volgt: 

Op de vraag “Wenst u dat er vanuit de Bruggestraat en de Kortrijk-

straat opnieuw verkeer richting Nieuwstraat toegelaten wordt?” 

antwoordden: 

5681 personen JA (69,17 %)

2473 personen NEEN (30,11 %)

59 personen stemden ongeldig (0,72 %). 
Bron: Nieuwsberichten Stad Tielt

21 maart 2011

VOLKSRAADPLEGING NU AL DUURDER DAN 
ELKE ANDERE VERKIEZING

De democratie heeft dui-
delijk haar prijskaartje. 
Nog voor de eigenlijke 
stembusslag heeft de 
gemeentelijke volksraad-
pleging over het nieuwe 
gemeentehuis al handen-
vol geld gekost. 

“De teller staat op ruim 
35.000 euro. Dit maakt 
de volksraadpleging 
duurder dan gelijk welke 
andere verkiezing”, 
bevestigt burgemees-
ter Henk Heyerick. “Ik 
hoop dan ook dat zoveel 
mogelijk mensen zondag 
komen stemmen”. Dat is 
immers dé hamvraag: ko-
men er wel 3.000 kiezers 

opdagen? “Als dat niet 
lukt, gooien we 35.000 
euro in het water”, geeft 
Heyerick toe. 

In tegenstelling tot 
andere verkiezingen 
is er bij gemeentelijke 
volksraadplegingen geen 
stemplicht. Anderzijds 
mogen ook jongeren 
vanaf 16 jaar hun stem 
uitbrengen zodat het 
aantal stemgerechtigden 
hoger ligt.

PRIJSKAARTJE

Rest de vraag waarom 
de volksraadpleging zo 

duur uitvalt. “In eerste 
instantie moest ons 
personeel de handte-
keningen van de petitie 
controleren op hun gel-
digheid. Daarnaast is er 
een informatieplicht: als 
je een volksraadpleging 
organiseert, moeten de 
mensen zo goed mogelijk 
geïnformeerd worden. 
Daarvoor hebben we een 
communicatiebureau 
in de arm genomen om 
de folders en informa-
tievergaderingen voor 
te bereiden. Het is een 
objectieve manier om 
voor- en tegenstanders 
aan bod te laten komen. 
Een volksraadpleging is 

ook duurder dan een ge-
wone verkiezing omdat 
we de oproepingsbrieven 
via de post moeten ver-
zenden; dit alleen al kost 
7.000 euro. Bij verkie-
zingen neemt de hogere 
overheid heel wat kosten 
voor haar rekening, nu is 
dit niet het geval”, zegt 
bestuurssecretaris Aanje 
Kints die de coördinatie 
heeft over de volksraad-
pleging.

Gaëtan Regniers
Het Laatste Nieuws 
15 januari 2011
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Debat 

Misschien kun je je, op basis van de hier verzamelde informatie, reeds een eigen mening vor
men over gemeentelijke volksraadplegingen. Hieronder vind je een aantal argumenten pro en 
contra. Organiseer op basis van al dat materiaal een debat rond de wenselijkheid van gemeen
telijke volksraadplegingen. Misschien vinden jullie nog meer argumenten pro of contra. 

Is er een thema waarover jouw gemeente een volksraadpleging zou kunnen organiseren?

Argumenten PRO
 ● De burger kan voor allerlei zaken een volks

raadpleging eisen.
 ● Een raadpleging vraagt rechtstreeks de mening 

van de burger. Bovendien kan de burger zich 
duidelijk uitspreken met ja of neen.

 ● Er wordt rekening gehouden met de beleids
wensen van de burgers.

 ● Ook de minderheid kan de agenda bepalen.
 ● Een raadpleging is een goed instrument om 

signalen bij de bevolking op te vangen.
 ● Alle inwoners vanaf 16 jaar mogen stemmen.

Argumenten CONTRA
 ● De burger kan voor allerlei onbenulligheden 

een volksraadpleging eisen.
 ● Bij een raadpleging antwoord je altijd met ja of 

nee, nuanceren kan niet.
 ● Een raadpleging kan leiden tot minder politieke 

verantwoordelijkheid, omdat de beslissing 
naar de burger wordt doorgeschoven.

 ● Een minderheid van de bevolking kan een volks
raadpleging eisen. Dat is niet democratisch.

 ● Het organiseren van een raadpleging kost geld 
en de gemeente doet tenslotte toch wat zij wil.

Uitbreiding
 ● Praktische informatie over hoe je als burger een volksraadpleging kunt organiseren vind 

je bijvoorbeeld op de website van De Wakkere Burger.
 www.dewakkereburger.be 

 

Opinie
Niet iedereen is laaiend enthousiast over 
volksraadplegingen. De belangenafweging van 
politici is volgens hen van een andere aard 
dan die van een individuele kiezer die vooral 
vanuit eigenbelang zou redeneren. Onder-
schat men de bevolking niet teveel?

(…)

Volksraadplegingen laten velen niet onbe-
tuigd. Sommigen worden erdoor bekoord, 
anderen ‘spuwen’ ze uit.

Voorstanders van volksraadplegingen vin-
den het niet meer voldoende om eens in de 
zes jaar via gemeenteraadsverkiezingen hun 
oordeel te vellen. Dat de zesjaarlijkse hoog-
mis van de lokale democratie niet volstaat, 
klopt zonder enige twijfel. Een volksraadple-
ging zorgt er volgens hen voor dat de kloof 
tussen burger en politiek beperkt blijft. Ze 
pareren ook de kritiek dat volksraadplegin-
gen de representatieve democratie aantas-

ten. Volksraadplegingen zijn er inderdaad 
een democratische aanvulling van. Een 
ander voordeel is ongetwijfeld dat de kiezer 
actief aan het publieke debat kan deelne-
men. Burgers worden m.a.w. gestimuleerd 
om een mening te vormen en aan de discus-
sie deel te nemen. Een soort leerschool in 
democratie. Het probleem blijft echter dat 
het vaak vooral de hooggeschoolden zijn die 
participeren. (…)

Niet iedereen is echter laaiend enthousiast 
over volksraadplegingen. De belangenafwe-
ging van politici is volgens hen van een an-
dere aard dan die van een individuele kiezer 
die vooral vanuit eigenbelang zou redeneren. 
Het NIMBY-fenomeen (not in my backyard) 
of NIVEA-fenomeen (niet in mijn voor- en 
achtertuin) zijn hier dan het ‘levende’ bewijs 
van. Sommigen stellen zich ook de vraag in 
welke mate inwoners in staat zijn om een 
gefundeerd oordeel te vellen. Onderschat 
men de bevolking niet teveel?

Een veel aangehaald tegenargument voor 
volksraadpleging heeft betrekking op de 
noodgedwongen vereenvoudiging van de pro-
blematiek die ter tafel ligt. Er moet immers 
met een eenvoudig ja of neen geantwoord 
kunnen worden. Evident is dit zeker niet. 
Een uitdaging des te meer. 

Heeft de kiezer na de volksraadpleging het 
laatste woord? In wezen niet. De resultaten 
van een volksraadpleging zijn niet bindend. 
Blijft de kiezer verweesd achter? Niet nood-
zakelijk. Meestal zelfs helemaal niet. Politici 
durven immers de kiezer niet snel tegenspre-
ken. De vrees voor de ‘straf van de kiezer’ 
hangt immers als een zwaard van Damocles 
boven hun hoofd. Ze willen geen vuilnis over 
hun verkozen hoofd.

Herwig Reynaert is professor lokale 
politiek aan de UGent
(Bron: Knack be, 1 september 2013)
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De stem van de straat

Door verkiezingen geeft de bevolking aan een groep volksvertegenwoordigers de macht om 
beslissingen te nemen. Tot zover de theorie. 
Politieke besluitvorming gebeurt echter veel meer door de onderhandelingen tussen de poli
tieke partijen die samen de meerderheid vormen, door overleg met de leiders van belangrijke 
sociaaleconomische organisaties (bijvoorbeeld vakbonden en werkgeversorganisaties) en 
soms ook door de druk van ‘de straat’.

Opdracht: Berichten over acties 
Zoek in de media naar berichten over acties, betogingen, stakingen of andere uitingen van 
protest.
Geef een beknopte beschrijving van de reden van de acties, waartegen of waarvoor wordt er 
actie gevoerd?
Tot wie richten de actievoerders zich? Tot welke besluitvormers?
Is er een reden waarom precies op dit tijdstip actie wordt gevoerd?
Wat proberen de actievoerders te bereiken?
Heeft de actie resultaat gehad?

Doordenker 
Vrije verkiezingen zijn een noodzakelijke voorwaarde voor democratie, maar zijn op zich niet 
voldoende. Democratie is actie, democratie leeft daar waar de burgers actief worden, zich 
verenigen en vorm geven aan hun leven. 

Shutterstock com - Alexandros Michailidis
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Actie 
Kies een thema waar jullie rechtstreeks bij betrokken zijn, bijvoorbeeld de verkeersveiligheid 
rond de schoolpoort, een basketbalring of skateboardschans op een pleintje, het gebruik van 
een leegstaand pand als jeugdlokaal, een beveiligde fietsenstalling aan de bibliotheek.

STEL EEN ACTIEPLAN OP:
 ● Wat willen jullie bereiken? 
 ● Wie willen jullie allemaal sensibiliseren? 
 ● Welke stappen gaan jullie achtereenvolgens ondernemen? 
 ● Hoe krijgen jullie het thema op de agenda van de gemeenteraad?
 ● Hoe gebeurt de voortgangscontrole?

Terugblik 
 ● Was het moeilijk om samen tot overeenstemming te komen over 

het thema, de strategie? 
 ● Heb je het gevoel dat dit op een democratische wijze gebeurde of drukten 

bepaalde ‘leidersfiguren’ hun ideeën door? 
 ● Waren er verschillende standpunten? 

Hoe gebeurde het debat? Hoe bereik
ten jullie overeenstemming? Moest er 
gestemd worden vooraleer jullie tot een 
besluit konden komen? 

 ● Hoe gebeurde de concrete taakverde
ling? Was iedereen tevreden? Werden 
alle taken evenveel gewaardeerd? 

 ● Hoeveel tijd is er verstreken tussen de 
goedkeuring en de uitvoering? 

 ● Wat zou je de volgende keer anders 
aanpakken? 

 ● Heeft een actie meer succes als je er 
meer ruchtbaarheid aan geeft (denk aan 
de plaatselijke pers, sociale media)?

 ● Heb je de indruk inspraak te hebben 
gehad in het beleid?

Shutterstock com - Alexandros Michailidis

Shutterstock com - Alexandros Michailid
is

Shutterstock com - S
ashafo

lly



86 Verkiezingen en partijen
B Het kiesrecht

Het kiesrechtB

Wie mag stemmen?

1848 Verlaging van de cijns

Na een lange politieke strijd wordt het cijnskiesrecht 
voor mannen in 1893 afgeschaft en vervangen door 
een compromis oplossing: het algemeen meervoudig 
mannenstemrecht.

Vanaf ongeveer 1860 stijgt in Europa de vraag naar meer 
democratie. Algemeen stemrecht voor mannen wordt 
ingevoerd in GrootBrittannië en Duitsland in 1867, in 
Frankrijk in 1871 en in Zwitserland in 1874. In België begint 
de campagne voor een hervorming van het stemrecht rond 
18641866.

1830 Belgische onafhankelijkheid

1831 De eerste Grondwet: cijnskiesrecht

De Grondwet van 1831 kent het stemrecht voor de Kamer 
toe aan “de ingezetenen, die de bij de kieswet bepaalde 
belasting betalen”. Nergens staat dat het enkel om mannen 
gaat. Het wordt als evident beschouwd dat vrouwen niet 
mogen stemmen. 
Om te mogen kiezen moet je aan bepaalde voorwaarden  
voldoen (onder andere een Belgische man zijn van ten  
minste 25 jaar) en belastingen betalen.

Tussen 1831 en 1848 bedraagt het percentage cijnskiezers 
ongeveer 1 à 1,5% van de totale bevolking. 
In 1848 wordt de cijns verlaagd naar het grondwettelijke 
minimum en daardoor stijgt het aantal kiesgerechtigden naar 
een kleine 2% van de bevolking. Het aantal kiezers is dus, 
bewust, zeer beperkt.
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Er wordt vaak cijnsfraude gepleegd. 
Kiezers betalen belastingen die ze 
niet verschuldigd zijn, overdrijven 
de waarde van hun huis of inboedel, 
of zeggen dat familieleden dienst
bodes zijn, allemaal met de bedoeling 
genoeg belastingen te betalen om 
aan de kiescijns te voldoen. Ze 
worden hiervoor vergoed door de 
politieke verenigingen (partijen).

De evolutie van het stemrecht, een tijdlijn 1

1 Senaat, 100 jaar algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen  19192019, 70 jaar algemeen enkelvoudig stemrecht voor 
vrouwen  19492019, https://www.senate.be/home/sections/geschiedenis_en_erfgoed/AESSU/index_nl.html

5 soorten directe belastingen  
worden in rekening genomen  
voor het cijnskiesrecht:

• De onroerendgoedbelasting (wordt 
geheven op landeigendom en is 
de belangrijkste belasting voor het 
berekenen van de cijns. Vooral 
de adellijke grootgrondbezitters 
voldoen hiermee aan de cijns
voorwaarden. In 1873 verhoogt 
de katholieke regering de onroe
rendgoedbelasting zodat meer 
landbouwers, die overwegend 
katholiek stemmen, voldoen aan 
de cijnsvoorwaarde. In 1878 slaat 
de toenmalige liberale regering 
terug: personen die gratis een huis 
betrekken worden vrijgesteld van 
onroerendgoedbelasting. Niet toe
vallig verliezen hierdoor ongeveer 
1.500 pastoors hun stemrecht).

• De personenbelasting (een 
belasting op uiterlijke tekenen van 
rijkdom: namelijk de huurwaarde 
van woningen, de deuren en ven
sters, de haardvuren, de inboedel, 
de bedienden en de paarden).

• De patentbelasting (een belas
ting die men aan de staat moet 
betalen voor het uitoefenen van 
een beroep. Zowat alle commer
ciële, ambachtelijke en industriële 
beroepen moeten patentbelasting 
betalen).

• De mijnenbelasting (deze belas
ting moet betaald worden door elk 
individu of elke onderneming die 
een mijn uitbaat. Ze vervangt voor 
hen de patentbelasting). 

• Het debietrecht op dranken en 
tabak: door het debietrecht halen 
duizenden herbergiers de drempel 
voor de kiescijns. In 1870 maken 
herbergiers ongeveer 12% uit van 
het totale aantal kiezers!
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1892-1893 – de Grondwet wordt gewijzigd:

Iedere (mannelijke) Belg van 25 jaar werd stemgerechtigd 
en één of twee bijkomende stemmen werden toegekend 
aan gezinshoofden, cijnsbetalers, houders van diploma’s en 
bekleders van bepaalde functies. 
Er is dus nog geen politieke gelijkheid. De arbeidersklasse 
krijgt wel stemrecht maar door bepaalde groepen meer dan 
één stem te geven, verzwakt haar invloed.

Het aantal kiezers steeg van 136.755 tot 1.381.000. Het aantal 
stemmen bedroeg evenwel meer dan twee miljoen, want er 
waren 850.000 kiezers met één stem, 290.000 kiezers met 
twee stemmen en 220.000 kiezers met drie stemmen.

In 1894 wordt priester Adolf Daens in 
Aalst verkozen. Samen met zijn broer 
Pieter had hij een jaar voordien de 
Christene Volkspartij opgericht. Zij 
klaagden het onrecht aan, de mens
onterende werkomstandigheden en 
de kinderarbeid.
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1919 Algemeen enkelvoudig stemrecht 
voor mannen vanaf 21 jaar

“Één man, één stem” komt er niet zonder slag of stoot. Maar 
onmiddellijk na het einde van de Eerste Wereldoorlog is het 
duidelijk dat het algemeen enkelvoudig stemrecht er moet 
komen. En snel. 
Ook de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd van 25 naar 
21 jaar is een eis. Het is moreel onmogelijk geen stemrecht te 
geven aan de talrijke jonge mannen tussen 21 en 25 jaar die 
meevochten in WO I.
Het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen wordt op 
10 april 1919 in de Kamer aangenomen en op 6 mei 1919 in 
de Senaat. De eerste verkiezingen met algemeen enkelvoudig 
stemrecht vinden plaats op 16 november 1919.

In 1902 legt een algemene staking 
het land plat. Er zijn her en der grote 
betogingen voor het algemeen 
stemrecht. De regering doet geen 
toegevingen, wel integendeel: ze 
beslist om hardhandig op te treden. 
In Leuven schiet de ‘garde civique‘ 
(de burgerwacht) op de ongewa
pende betogers. Er vallen zes doden 
en vele gewonden.

Algemeen stemrecht voor vrouwen is in 1919 nog een stap te ver, maar de parlements
leden vinden wel dat sommige duidelijk omschreven groepen van vrouwen stemrecht 
kunnen krijgen. Het gaat om:
• niet-hertrouwde weduwen van gesneuvelde militairen of van gefusilleerde Belgen;
• weduwen die een ongehuwde zoon verloren tijdens de oorlog;
• vrouwen die tijdens de bezetting in hechtenis zijn genomen omwille van vaderlands

lievende activiteiten.
Enkel de laatste categorie vrouwen verwerft dus het stemrecht uit eigen naam. Beide 
andere groepen vertegenwoordigen eigenlijk de stem van een overleden man of zoon.  
Een weduwe die hertrouwt, verliest het recht om te stemmen.
Het aantal vrouwen dat op basis van deze criteria mag stemmen bedraagt ongeveer 12.000 
(op 1.760.000 kiezers).

In vergelijking met de suffra gettes 
in andere landen zijn de Belgische 
feministen erg braaf in hun eisen in 
verband met vrouwenstemrecht. Ze 
richten zich eerst op de juridische 
en economische ongelijkheid van 
de vrouw. Pas in 1913 verzamelt de 
Fédération belge pour le suffrage 
des femmes diverse feministische 
strekkingen rond het centrale thema 
van het vrouwenstemrecht. Dan 
breekt de Eerste Wereldoorlog uit.

Vrouwen krijgen, door de wet van 15 april 1920, stemrecht voor de gemeenteraads
verkiezingen. Maar dat stemrecht geldt niet voor alle vrouwen: volgens artikel 3 van de wet 
mogen vrouwen of meisjes die ervoor bekend staan dat ze zich overleveren aan ontucht,  
of die ingeschreven zijn in het prostitutieregister, niet stemmen.
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1981 De kiesgerechtigde leeftijd daalt naar 18 jaar

1949 Algemeen enkelvoudig stemrecht, ook voor vrouwen

1920 Vrouwen mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Vrouwen krijgen, door de wet van 15 april 1920, stemrecht voor de gemeenteraads
verkiezingen. Maar dat stemrecht geldt niet voor alle vrouwen: volgens artikel 3 van de wet 
mogen vrouwen of meisjes die ervoor bekend staan dat ze zich overleveren aan ontucht,  
of die ingeschreven zijn in het prostitutieregister, niet stemmen.

Het wetsvoorstel dat algemeen enkelvoudig stemrecht toekent aan vrouwen wordt goed
gekeurd op 27 maart 1948 en op 26 juni 1949 is het dan zover: vrouwen kunnen voor het 
eerst meestemmen voor nationale verkiezingen. Dankzij de deelname van vrouwen aan de 
parlementsverkiezingen stijgt het aantal kiezers van 28% van de bevolking naar 58% van 
de bevolking.

In 1981 volgt nog een sprong in het aantal kiezers tot bijna 70% van de bevolking door de 
verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd voor vrouwen en mannen van 21 naar 18 jaar.

1999 NietBelgen met de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie kunnen 
deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

2006 Op 8 oktober 2006 stemden voor het eerst ook nietBelgen van buiten de EU mee 
voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Basisinformatie: Wie mag in België stemmen?

In België bezit men stemrecht voor de parlementsverkiezingen als men:
 ● de Belgische nationaliteit bezit. De nietBelgen uit de Europese Unie kunnen sinds 1994 

deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement; 
 ● 18 jaar is op de dag van de verkiezingen;
 ● ingeschreven is in het bevolkingsregister van een gemeente van het kiesgebied;
 ● niet uitgesloten is wegens criminele feiten, of onbekwaam is verklaard.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunnen mensen die niet de Belgische nationaliteit bezit
ten onder bepaalde voorwaarden ook stemmen. De nietBelgen uit een ander EUland moeten 
zich laten inschrijven op de kiezerslijst van de gemeente waar ze wonen. Voor wie de nationa
liteit heeft van een land van buiten de EU, geldt een bijkomende voorwaarde: kunnen bewijzen 
dan je al minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijft in België.
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Opdracht: Tijdlijn Wie mag stemmen?
Illustreer de tijdlijn met de passende illustraties.

Prentbriefkaart in kleur met karikatuur: in de linker-
helft een arbeider met 2 kinderen  Voor hem staat een 
fabriekseigenaar; op de achtergrond: de klooster-
school en de fabriek  In de rechterhelft: de kapitalist 
als een driekoppig monster bovenaan een reuzesteen 
waarop ‘meervoudig stemrecht’ staat; onder de steen 
liggen arbeiders verpletterd  Bovenaan: een manifes-
tatie met rode vlaggen en twee spandoeken: Naar het 
Algemeen Stemrecht; Naar het verplicht onderwijs  
Allen naar Brussel op 15 oogst  Tekst onderaan: De 
vrijheid van den familievader !!! Verpletterd door het 
meervoudig stemrecht! (bron: AMSAB-archief)

5

6

8

2

© Foto KADOC KU Leuven

3

Filmfragment: https://www youtube com/
watch?v=qvlz4LfsNAI

1 Foto Suffragettes London: Bain News 
Service  Retrieved from the Library 
of Congress, https://www loc gov/
item/2014680110/ 

Bronnen:
https://www senate be/home/sections/geschiedenis_en_erfgoed/AES-SU/index_nl html
https://rosavzw be

Isala Van Diest werd geboren in 1842  Ze 
wilde arts worden maar de universiteit 
van Leuven gaf haar geen toestemming 
om geneeskunde te studeren  Ze mocht 
wel vroedkunde studeren, maar dat wei-
gerde ze  Ze trok ze naar de universiteit 
van Bern in Zwitserland, waar vrouwen 
wel toegelaten werden  Ze studeerde af 
in 1877 maar het duurde nog 7 jaar en 
heel wat moeite voor ze haar beroep 
mocht uitoefenen  Ze begon een dok-
terspraktijk in Brussel en werkte in een 
opvangcentrum voor prostituées  Ze bleef 
haar hele leven strijden voor de rechten 
van vrouwen  Ze overleed in 1916 
Vandaag staat Isala Van Diest op onze 
euromuntjes van 2 euro Het mysterie van de dichtgemetselde ramen 

7

4

Prentbriefkaart voorstellend rouwende mensen 
die de 5 slachtoffers voor het algemeen enkel-
voudig stemrecht komen groeten   
De slachtoffers stierven in Leuven in 1902  
(bron: AMSAB-archief)
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Stemrecht of opkomstplicht? 

België kent sedert 1893 opkomstplicht. Iedere stemgerechtigde burger moet zich op de dag 
van de verkiezing in een stembureau aanmelden. Niemand kan echter verplicht worden een 
geldige stem uit te brengen. De stemming is trouwens geheim.

Het regeerakkoord van de regering Jambon voor 20192024 voorziet een wijziging van de 
opkomstplicht bij lokale verkiezingen (dus gemeenteraad en provincieraad). De regering 
neemt zich voor om de opkomstplicht af te schaffen, net zoals de lijststem. Ze wil de burger 
ook meer invloed geven op de verkiezing van de burgemeester.

Over de vraag of we nu beter stemrecht of opkomstplicht hebben, wordt veel gediscussieerd. 
We zetten hier eerst feiten en meningen op een rij.

Feiten2

 ● In België komt ongeveer 91 % van de ingeschreven kiezers stemmen.
 ● In democratieën met stemrecht komt de helft tot drie kwart van de kiezers stemmen.
 ● In Europa is er opkomstplicht in België, Cyprus, Griekenland en Luxemburg.
 ● In landen met opkomstplicht, zijn er rond de 7 % ongeldige stemmen. In landen met 

stemrecht zijn er rond de 1 % of minder ongeldige stemmen.
 ● Uit onderzoek weet men dat 28 tot 30 % van de kiezers nooit meer zou gaan stemmen 

indien de opkomstplicht afgeschaft zou worden in België. 
 ● De thuisblijvers zijn vooral lager geschoolde mensen, bijna de helft van de lager 

geschoolde mannen en vrouwen zou nooit gaan stemmen. Bij de hoger geschoolden is 
dat maar één op tien, die nooit zou gaan stemmen.

 ● De thuisblijvers zijn ook vooral kiezers met weinig politieke kennis en belangstelling en 
met een wantrouwen tegenover de politiek.

 ● Afschaffing van de opkomstplicht zou weinig veranderen aan de machtsverhoudingen tus
sen de partijen. De verschillende partijen zouden ongeveer even sterk blijven ten opzichte 
van elkaar. Elke partij heeft kiezers in zowat alle lagen van de bevolking, elke partij maakt 
ongeveer evenveel kans om kiezers te verliezen bij de afschaffing van de opkomstplicht.

2 Opkomstplicht of vrijheid om al of niet te gaan stemmen? Jaak Billiet, ISPOBulletin 2001/44
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Meningen
Opkomstplicht 

afschaffen? 
“Niet duidelijk wat 

effect zal zijn”
(…)
Of de maatregel (nvdr: de afschaffing van 
de opkomstplicht) veel voordelen ople-
vert, is niet helder, zegt politologe Ruth 
Dassonneville. 
Als grote voordeel van de afschaffing 
wordt volgens Dassonneville vaak aange-
haald dat het de zogenaamde foertstem-
men uitfiltert: wie vooral gefrustreerd is 
door de politiek, wordt dan niet gedwon-
gen om te stemmen. “Het probleem is dat 
er weinig wetenschappelijk bewijs is voor 
die veronderstelling. Het onderzoek gaat 
in feite alle richtingen uit, en de resultaten 
variëren van verkiezing tot verkiezing.”

DUWTJE IN DE RUG

De opkomstplicht is eenvoudigweg de 
beste manier om voor een hoge opkomst 
te zorgen, zegt ze. Zonder opkomstplicht 
zullen veel mensen uit alle lagen van de 
samenleving niet gaan stemmen. Het effect 
zet zich evenwel sterker door in bepaalde 
maatschappelijke groepen. “Vooral lager-
opgeleiden, jongeren en mensen met een 
lager inkomen hebben de neiging om niet 
te stemmen als het niet verplicht wordt. Zij 
hebben als het ware een duwtje in de rug 
nodig. Ook minderheidsgroepen zullen 
de verkiezingen wellicht sneller aan zich 
voorbij laten gaan.”
De gevolgen daarvan op het uiteindelijke re-
sultaat op verkiezingsdag zijn dan weer erg 
klein. Mensen die zonder opkomstplicht niet 
zouden gaan kiezen, stemmen niet in blok. 
De afschaffing heeft met andere woorden 
geen grote gevolgen voor partijen die vooral 
stemmen uit lagere klassen krijgen.
(…)

Stavros Kelepouris, 
De Morgen, 30/09/19

“Maken we onszelf 
niets wijs met onze 

stemplicht?”
(…)  Geeft ons maar stemrecht. Het kan onze 
politici misschien inspireren om beter hun 
best te doen en met nog betere argumenten de 
verkiezingsstrijd aan te gaan om onze stem te 
verdienen. Nu krijgen ze die nog te goedkoop 
omdat de meeste Vlamingen nog altijd plichts-
bewust zijn.

Eric Donckier, 
Het Belang van Limburg, 19/04/17

Opkomstplicht 

beter afschaffen

(…)

Een meerderheid van de Vlaamse politieke 

partijen wil een wetswijziging. N-VA, Open 

Vld, Groen en Vlaams Belang zijn voor-

stander van stemrecht. Alleen CD&V en 

sp.a houden vast aan de opkomstplicht. Zij 

vinden dat de burger niet alleen democrati-

sche rechten heeft, maar evenzeer plichten, 

onder meer door zich eens om de zoveel 

jaar naar het stemhokje begeven. Boven-

dien vrezen zij dat bij een afschaffing van 

de opkomstplicht het in de eerste plaats de 

zwakkeren zullen zijn die afhaken.

De argumenten pro stemrecht wegen echter 

zwaarder. Wanneer burgers overwegen niet 

meer te stemmen zonder opkomstplicht 

omdat zij zich niet meer betrokken voelen, 

omdat politiek hen niet meer interesseert, 

dan liggen daarin juist een kans en een 

opdracht voor de politici om hen er weer bij 

te halen en hen te motiveren om toch hun 

stem uit te brengen. Zo moeten de partijen 

telkens opnieuw hun relevantie bewijzen en 

worden ze verplicht om beter in te spelen 

op de problemen en de verzuchtingen van 

de kiezer.
Paul Geudens, 

Gazet van Antwerpen, 26/10/13  
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“De stemplicht is een zinloze 
vrijheidsbeperking”

(…) In landen zonder kiesplicht (en dit is de overgrote meerderheid) heeft de kiezer een 
dubbel recht: het recht om te stemmen en het recht om zich bij de verkiezingen afzijdig te 
houden. De kiesplicht berooft de burger van deze vrijheid om al dan niet te gaan stemmen. 
(…)
De kiesplicht creëert enkel een illusie van veralgemeende politieke betrokkenheid, waar-
door het probleem van de politieke apathie wordt verdoezeld. De astronomisch hoge op-
komstcijfers die het gevolg zijn van de kiesplicht vormen voor de overheid en de partijen 
een ideaal alibi om de burgers niet voor de verkiezingen te hoeven sensibiliseren. Waarom 
zouden ze daar moeite voor doen als ze zich via de kiesplicht gemakkelijk van een hoge 
opkomst kunnen verzekeren? 

Bart Maddens, KULeuven
in De Tijd, 02/06/2004, p  2

Opkomstplicht of stemrecht? 
Dit zijn de voor- en nadelen 

De opkomstplicht bij de gemeente- en de 
provincieraadsverkiezingen verdwijnt. 
Daarover is de Vlaamse regering het al eens 
geraakt. Maar wat zijn de voor- en nadelen 
van de opkomstplicht en het stemrecht?

(…)

54 PROCENT VLAMINGEN VERKIEST  
STEMRECHT BOVEN STEMPLICHT

Tegenstanders van de opkomstplicht plei-
ten voor stemrecht, waarbij geen ‘opkomst-
plicht’ geldt, maar elke stemgerechtigde 
Belg vrij is om te gaan stemmen of niet. 
Uit een studie van De Standaard en VRT in 
2016 bleek dat 54 procent van de Vlamin-
gen stemrecht boven stemplicht verkiest.  
En 74 procent geeft daarbij aan ook zonder 
verplichting te gaan stemmen. Maar wat 
zouden de gevolgen zijn van een wijziging?

“OPKOMSTPLICHT DOET IEDEREEN DEEL-
NEMEN AAN DEMOCRATIE”

Wanneer overgestapt wordt op stemrecht, 
zijn het vooral mensen uit kansengroepen, 
laaggeschoolden en vrouwen die thuis zul-
len blijven, legt professor Johan Ackaert 
van de Universiteit Hasselt uit. “En net dat 
is een probleem. Omdat stemrecht voor een 

sterke sociale vertekening van de kiesresul-
taten zorgt. Terwijl de opkomstplicht de lat 
voor iedereen gelijk legt. Het waardevolle 
aan de opkomstplicht is dat iedereen aan 
de democratie participeert.”
Voorstanders van stemrecht wijzen dan 
weer op de vrijheid die mensen krijgen om 
zelf te kiezen of ze gaan stemmen of niet. 
“Over die vrijheid valt te discussiëren”, 
zegt professor Ackaert. “Iedereen heeft in 
theorie de vrijheid om naar de universi-
teit te gaan, maar toch zijn er veel minder 
studenten uit bijvoorbeeld kansengroepen 
of uit minderheden. Ik ben de vergelijking 
nogal genegen dat we bij een verkiezing 
het beleid voorleggen aan een jury. En in 
een democratie is die jury het volk. Bij een 
opkomstplicht verplichten we iedereen om 
even na te denken over het beleid.”
Maar niet iedereen die een stem uitbrengt, 
doet dat met evenveel voorkennis. “Klopt”, 
zegt Ackaert. “Maar willen we de keuze dan 
alleen maar in handen van enkele hoogop-
geleiden leggen? Het is nuttig om ook naar 
de stem te luisteren van zij die hun stem 
misschien op minder rationele argumenten 
baseren.”

(…)
Robbe van Lier, 

Het Laatste Nieuws, 28/09/19 
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Opdracht: Debat over stemrecht of opkomstplicht 
1.  Maak een tabel met de pro’s en contra’s die je in de teksten vindt.
2.  Geef, na een discussie, een volgorde van belang aan elk van de argumenten pro of 

contra.
3.  Organiseer een debat en tracht tot een besluit te komen.
4.  Pas dit besluit ook toe in je eigen school: hoe ga je verkiezingen voor de leerlingenver

tegenwoordigers organiseren? Met opkomstplicht of met stemrecht?

Opdracht: Debat in verband met het kiesrecht 
KIES EEN THEMA:

 ● verlaging van de kiesleeftijd (kiesrecht, geen plicht) tot 16 jaar;
 ● afschaffing van de opkomstplicht (boven de 70 jaar);
 ● stemrecht voor nietEuropese vreemdelingen voor parlementsverkiezingen.

a. Maak groepen die verschillende standpunten verdedigen.
b.  Verzamel argumenten (media, experten, buren, familieleden, vrienden).
c.  Organiseer een debat.
d.  Vergelijk de standpunten met de bepalingen van de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens (zie module 1 en 2).
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C Verkiezingen moeten vrij en eerlijk 
georganiseerd worden  
op regelmatige tijdstippen

Vrije en eerlijke verkiezingen die op regelmatige tijdstippen worden georganiseerd zijn een 
vereiste voor een democratie. Dat is belangrijk om de macht te beperken. De macht moet 
regelmatig en telkens opnieuw gegeven worden door de bevolking. Het aantal jaren tussen die 
verkiezingen kan verschillen, zolang het maar regelmatig is.

Verder moeten de kieswetten de vrijheid en de veiligheid van de kiezers garanderen. Alle 
volwassenen mogen gaan stemmen. De kiezers hebben de vrije keuze tussen verschillende 
partijen en kandidaten. Iedereen mag zich kandidaat stellen en alle partijen hebben gelijke 
kansen om campagne te voeren. De stemming is geheim zodat je je nooit moet verantwoorden 
voor je stem. 
De kieswetten moeten ook garanderen dat alle partijen en alle meningen gehoord kunnen 
worden, ook als die afwijken van de mening van de meerderheid.

Wel verkiezingen en toch geen democratie?

In heel wat landen worden verkiezingen gehouden, die toch niet garant staan voor de democratie.
 ● Zo zijn er landen waar sommige kiezers geen kans krijgen om te gaan stemmen. Ze 

worden geïntimideerd of de toegang tot het stembureau wordt bemoeilijkt.
 ● Zo zijn er landen waar niet elke partij kan meedoen aan de verkiezingen omdat er een 

hoge drempel is opgelegd.
 ● Zo zijn er landen waar verkiezingen worden uitgesteld om een groep aan de macht te 

houden.
 ● Zo zijn er landen waar tegenstanders met een kritische mening verdacht gemaakt wor

den of worden geweerd uit de media.

Hoe werkt het bij ons?

De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om zich te verenigen, bijvoorbeeld in politieke 
partijen, worden niet enkel door onze Grondwet maar ook door internationale verdragen 
beschermd.

De basisregels voor verkiezingen in België en Vlaanderen vinden we terug in de Grondwet en 
in de kieswetten. Die leggen tot in detail vast hoe de verkiezingen moeten verlopen.

In ons land geldt de opkomstplicht. Iedereen die kiesgerechtigd is, krijgt automatisch een
oproepingsbrief en moet zich op verkiezingsdag melden aan het stembureau. In het stemhokje 
mag niemand toekijken. Je stemt volledig geheim.
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Verder hebben wij strenge wetten tegen censuur. De overheid mag de vrijheid van meningsui
ting niet beperken, mag geen controle uitoefenen op de media of wijzigingen opleggen voor 
teksten, films, voorstellen, enzovoort vooraleer deze gepubliceerd zijn. Tijdens een verkiezings
campagne (maar niet alleen dan) komen heel wat verschillende en tegengestelde meningen 
aan bod.

Wat betekent je stem?

Wanneer je gaat stemmen maak je een keuze tussen de programma’s en ideeën van de 
verschillende partijen die deelnemen aan de verkiezingen. Je bepaalt mee de machtsver
houdingen tussen de partijen.
Een verkiezingsuitslag is een optelsom van uitgebrachte stemmen. En omdat kiezers 
voor partijen stemmen (ook al stemmen ze voor individuele kandidaten van die partijen), 
kan er aan een uitslag betekenis gegeven worden.
Als een partij wint, heeft zij meer kiezers weten te overtuigen dan de andere. En van die 
kiezers mag zij aannemen dat die voor de partij gestemd hebben omwille van het partij
programma en de partijideologie, gedragen door de kandidaten die op de verschillende 
lijsten stonden. Dat is een legitieme wijze om verkiezingen te lezen.3

Doordenker: Een voorbeeld uit het buitenland: 
verkiezingen in de VS 
Kiezers in de Verenigde Staten moeten zich vooraf laten registreren. De regels voor die registratie 
verschillen van staat tot staat en vaak vormen ze obstakels voor bepaalde groepen kiezers. 
AfroAmerikaanse kiezers worden meer dan gemiddeld getroffen door die obstakels.

Enkele voorbeelden4: NEW YORK
Wie zich in New York online wilde aanmelden als kiezer, kon dat alleen doen met een 
rijbewijs als identificatie. Vreemd, want in de kieswet staat inderdaad dat identificatie 
nodig is, maar wordt nergens gezegd dat dat een rijbewijs moet zijn. En juist in deze 
stad heeft bijna de helft van de mensen geen rijbewijs. Da’s dus een drempel. Ook 
mogen mensen in New York alléén vandaag stemmen – early voting kan niet in deze 
staat. Dat is nog zo’n drempel. Mensen willen echt wel stemmen. Als ze eenmaal ge-
registreerd staan, meldt bijna 90 procent van de New Yorkers zich ook daadwerkelijk 
bij een stembureau.
Wij vinden eigenlijk dat je automatisch geregistreerd moet worden, als je in New York 
woont en 18 jaar wordt. Maar het gaat niet automatisch en er zijn een aantal fikse 
hobbels. Dus ligt de opkomst in New York meestal rond 50 procent, één van de laag-
ste opkomstcijfers in heel Amerika”.

3 Kris Deschouwer, Pascal Delwit, Marc Hooghe, Pierre Baudewyns, Stefaan Walgrave, De kiezer ontcijferd. Over stemgedrag 
en stemmotivaties, Leuven, LannooCampus, 2015

4 Rob Kornblum, NYPIRG in https://nos.nl/artikel/2141978hetwordtkiezersindevsmoeilijkergemaaktdannodig.html 
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/02/eentrukendoosomkiezersuittesluiten5106203a1529848 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/19/minderkiezersgraaga2679025
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In Texas geldt een 
collegekaart met foto 
niet als ID, maar een 
wapenvergunning wel.

Florida is een van de staten die mensen die een gevangenisstraf krijgen, hun stemrecht ontneemt. Ze krijgen het ook niet terug na-dat ze hun straf hebben uitgezeten. Daarmee 
zijn in Florida 1,5 miljoen mensen uitgesloten 
van het kiessysteem. Ter vergelijking: in 2016 
versloeg Donald Trump in deze staat Hillary 
Clinton met een verschil van 100.000 stemmen.

GEORGIA
In Georgia zijn tussen 2013 en 2017 1,3 miljoen namen uit het kiesregister gehaald. 
Van 417.000 was dat heel verstandig: die waren overleden. Maar de rest is om andere 
redenen geschrapt, voornamelijk omdat die kiezers niet hadden gestemd bij de laat-
ste twee grote verkiezingen, een criterium dat in meer staten wordt gehanteerd. Die 
kiezers werden niet op de hoogte gebracht van hun verwijdering uit het kiesregister.
Persbureau AP stelde vast dat de registratie van 53.000 nieuwe kiezers in Georgia 
nog altijd niet is geregeld – en dat 70 procent van hen zwart is.

RANDOLPH COUNTY, 
GEORGIA

In augustus maakte de plaatselijke kiesraad 
bekend dat hij van plan was zeven van de negen 
stembureaus in dit dunbevolkte gebied (1.100 km2, 
ruim 7.000 inwoners) te sluiten. Het argument 
was dat zeven van de negen locaties niet toegan-
kelijk waren voor gehandicapten.

Een opmerkelijk argument voor bijvoorbeeld 
de gelijkvloerse brandweerkeet in Benevolence, 
waarbij een bord staat dat gehandicapten naast 
de deur hun busje mogen parkeren. Dat betekende 
dat sommige kiezers zo’n 15 kilometer zouden 
moeten reizen om te kunnen stemmen.

Een groot deel van hen – vooral de ouderen en de 
armsten – zou dan waarschijnlijk niet de moeite 
nemen. De bevolking van Randolph County 
bestaat voor ongeveer tweederde uit mensen van 
Afrikaans-Amerikaanse afkomst, en die stem-
men bovengemiddeld vaak op de Democratische 
Partij. Zo was een dubbele rel geboren: hier leek 
sprake van kiezershinder met een partijdige én 
een raciale component.

In North Dakota heeft het hoogste gerechtshof van de staat onlangs geoordeeld dat kiezers op hun identi-teitsbewijs een huisadres moeten hebben staan. Daarmee zijn in één klap zo’n 5.000 native Americans hun stem kwijt: zij wonen in reservaten waar doorgaans geen huisadressen zijn.
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D Kiesstelsels

Opdracht:  kiesstelsel op zetelverdeling 
In de tabel lees je gegevens over het aantal kiezers, het aantal zetels en de zetelverdeling in 
de Kamer. 

a.  Ga na of het voor jou duidelijk is wat de verschillende kiesstelsels betekenen. 
b.  Hoe verklaar je de toename van het aantal kiezers?
c.  Hoe verklaar je de toename van het aantal zetels?
d.  Hoe verklaar je de verdeling van de zetels over de verschillende partijen?

Zetelverdeling Kamer van Volksvertegenwoordigers 

Jaar Aantal kiezers Aantal zetels Partijen en zetels

Kath. Lib. Soc. Andere

Periode van cijnskiesstelsel

1831 46.000 102

1847 46.436 108 53 55

1848 79.076 108 25 83

Periode van meervoudig algemeen stemrecht voor mannen (wet van 1893)

1892 136.775 152 92 60

1894 1.370.687 152 104 20 28

Periode van evenredige vertegenwoordiging (wet van 1899)

1896 152 111 13 28

1898 152 112 13 27

1900 1.472.953 152 86 33 32

Periode van algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen

1919 1.762.141 186 73 34 70 9

Periode van algemeen stemrecht

1949 (21 jr.) 5.030.886 212 105 29 66 12 
(Kommu
nistische 
Partij van 
België)



98 Verkiezingen en partijen
D Kiesstelsels

Basisinformatie: Kiesstelstels beïnvloeden wie er 
verkozen wordt

De wijze waarop de volksvertegenwoordiging wordt gekozen, noemen we het kiesstelsel. Dat 
stelsel is medebepalend voor het type bestuur dat een land heeft. 
Over de hele wereld bestaan veel verschillende soorten kiesstelsels voor de verkiezing van 
volksvertegenwoordigers. In het Verenigd Koninkrijk worden de vertegenwoordigers op een 
heel andere manier gekozen dan in bijvoorbeeld Nederland of België. 

Er zijn globaal twee kiesstelsels die worden gebruikt bij het verkiezen van volksvertegen
woordigers: evenredige vertegenwoordiging en meerderheidsstelsels. Beide stelsels kunnen 
gecombineerd worden met een districtenstelsel (= de indeling van het grondgebied in kies
districten of kieskringen).

Landen die een meerderheidsstelsel hebben zijn onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk 
en de Verenigde Staten. In die landen is na verkiezingen vrijwel altijd één partij de sterkste. Die 
partij domineert het parlement en/of de regering. Die landen hebben meestal maar twee of drie 
grote partijen.
In het meerderheidsstelsel moet een partij in een gebied (een kiesdistrict) een meerderheid 
behalen om zetels te veroveren. Er zijn hierbij twee mogelijkheden: een absolute meerderheid 
(50+1) moet worden gehaald (Frankrijk) of een relatieve meerderheid volstaat: de partij die de 
grootste is in een district krijgt de zetel(s) (het Verenigd Koninkrijk). 

Evenredige vertegenwoordiging betekent dat vrijwel alle uitgebrachte stemmen meetellen 
voor de bepaling van de zetelverdeling. Het totale aantal uitgebrachte stemmen wordt gedeeld 
door het aantal zetels. De uitkomst daarvan heet de kiesdeler. Het aantal zetels is gelijk aan het 
aantal keren dat de kiesdeler afgerond wordt behaald. Vervolgens worden nog restzetels ver
deeld. In een evenredige vertegenwoordiging zal een partij die 20 % van de stemmen behaalt, 
ook ongeveer 20 % van de zetels behalen.

De districtsindeling vormt de tweede belangrijke factor als het gaat om de vertaling van stem
men in zetels. In de inrichting van de kiesdistricten komen grote verschillen voor, meestal is het 
aantal te kiezen zetels per district evenredig aan het inwonertal. 
In het Verenigd Koninkrijk wordt er per kiesdistrict maar één zetel toegewezen en zijn de dis
tricten dan ook klein. In andere landen zijn de districten groter en zijn er per district meerdere 
zetels te behalen. Soms vormt het hele land één kiesdistrict.
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Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de 
kiesstelsels? 

Meerderheidsstelsel Evenredige vertegenwoordiging

Na de verkiezingen is onmiddellijk duidelijk welke 
partij (of combinatie van partijen) gaat regeren. 
In het Verenigd Koninkrijk wisselen bijvoorbeeld 
Labour en de Conservatieven elkaar af in de 
regering, in de Verenigde Staten de republikeinen 
en de democraten.

Na de verkiezingen starten onderhandelingen 
tussen de verschillende partijen om te proberen 
een meerderheid en een regering te vormen. 
Dat moeizame proces gaat gepaard met veel 
compromissen omdat elke coalitiepartner 
een deel van zijn programma wil realiseren. 
Regeringen met een coalitie met vier tot zelfs zes 
partijen komen frequent voor.

De kiezer weet dat de partij die wint ook meteen 
zal regeren.

De kiezer weet niet welke regering er zal komen 
nadat hij zijn stem heeft uitgebracht. Zelfs al heeft 
zijn partij veel zetels behaald, dan betekent dat 
nog niet dat die partij ook in de regering zal zitten.

In het parlement zijn de grote partijen 
vertegenwoordigd. Kleine partijen maken minder 
kans op een zetel. 

Er zijn veel verschillende partijen vertegenwoor
digd in het parlement, zowel kleine als grote 
partijen.

Omdat kleine(re) partijen weinig kans op een 
zetel hebben zijn bepaalde opinies niet in het 
parlement vertegenwoordigd.  

Er is een brede waaier aan opinies 
vertegenwoordigd in het parlement.

Stemmen op een kleine(re) partij heeft weinig 
zin: die stemmen gaan immers allemaal verloren. 
In sommige districten hebben de verkiezingen 
nauwelijks betekenis, omdat altijd de kandidaat 
van dezelfde partij wordt gekozen. 

Er gaan geen stemmen verloren, elke geldige 
stem telt.

De meerderheid kan de minderheid overheersen. 
Er hoeven geen compromissen te worden 
gesloten om een meerderheid van het parlement 
achter een voorstel te krijgen. Tegenstellingen in 
de samenleving kunnen daardoor groter worden. 

Een meerderheid bestaat uit meerdere partijen, 
waardoor elk voorstel al een compromis tussen 
verschillende meningen is. Het sluiten van 
compromissen betekent ook dat tegenstellingen 
in de samenleving worden afgezwakt. 

Na verkiezingen kunnen zich radicale 
veranderingen voordoen, die soms na de 
volgende verkiezingen weer ongedaan worden 
gemaakt. Daardoor kunnen zich voortdurend 
politieke koerswijzigingen voordoen. 

Radicale politieke koerswijzigingen komen weinig 
voor omdat bij de regeringsvorming reeds heel 
wat compromissen werden gesloten tussen de 
partijen.
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Opdracht: Verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk

Bestudeer de verkiezingsresultaten in het Verenigd Koninkrijk van 8 juni 2017 en illustreer de 
kenmerken van het first-past-the-post of meerderheidsstelsel. 

House of Commons  Election 2017  
(parlementsverkiezingen House of Commons)

PARTY SEATS VOTES VOTE SHARE

Conservative 318 13.636.684 42,4

Labour 262 12.877.918 40,0

Scottish National Party 35 977.568 3,0

Liberal Democrat 12 2.371.861 7,4

Democratic Unionist Party 10 292.316 0,9

Sinn Fein 7 238.915 0,7

Plaid Cymru 4 164.466 0,5

Green Party 1 525.665 1,6

UKIP 0 594.068 1,8

Others (13 partijen zie*) 0 303.784 1,0

Others 1 186.675 0,6

 650 32.169.920

Electorate 46.843.896  

Turnout = 68,7%  

(*) Social Democratic & Labour Party, Ulster Unionist Party, Alliance Party, The Yorkshire Party, National Health Action, 
Christian Peoples Alliance, British National Party, Monster Raving Loony Party, Women’s Equality Party, Pirate Party, 
English Democrats, Workers Revolutionary Party, Social Democratic Party

https://www.bbc.com/news/election/2017/results
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First-pass-the-post

Voorbeeld: Londen is verdeeld in 74 districten. Er is in elk district telkens 1 zetel te winnen.

Resultaten voor het district Wimbledon 2017

Name Party Votes %

Stephen Hammond Conservative 23,946 46,5

Imran Uddin Labour 18,324 35,6

Carl Quilliam Liberal Democrat 7,472 14,5

Charles Barraball Green Party 1,231 2,4

Strachan McDonald UK Independence Party 553 1,1

Bron: https://www.bbc.com/news/politics/constituencies 

Westminster

Wimbledon
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Kieskringen voor het Vlaams Parlement
(118 volksvertegenwoordigers Vlaams Gewest uit 5 kieskringen + 6 volksvertegenwoordigers 
uit de kieskring Brussel Hoofdstad = 124 volksvertegenwoordigers)

West-Vlaanderen

22

Oost-Vlaanderen

27

Antwerpen

33

Vlaams-Brabant

20

Limburg

16

6

Brussel

Basisinformatie: Hoe gebeurt de zetelverdeling bij ons?

De zetelverdeling in België gebeurt volgens het evenredigheidsstelsel, gecombineerd met een 
districtenstelsel.
Dat betekent dat het aantal behaalde zetels van de verschillende politieke partijen in even
redigheid staat met het aantal behaalde stemmen. Kiesdistricten worden bij ons kieskringen 
genoemd.

De kieskringen en de te verdelen zetels voor de 
Kamer en het Vlaams Parlement

Het aantal zetels per kieskring is gebaseerd op het aantal inwoners.

Kieskringen voor de Kamer (150 volksvertegenwoordigers uit 11 kieskringen)

16
West-

Vlaanderen

18
Henegouwen

6
Namen

4
Luxemburg

15
Luik

20
Oost-

Vlaanderen

24
Antwerpen

Vlaams-Brabant
15

5
Waals-Brabant

15
Br.

12
Limburg
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De berekening van de zetelverdeling

Ons stelsel van evenredigheid is niet absoluut. Het wordt op twee manieren gecorrigeerd:
a. door een kiesdrempel van 5 %;
b.  door de manier waarop de zetelverdeling berekend wordt (het systeem D’Hondt).

De kiesdrempel
De kiesdrempel van 5 % heeft tot doel een versplintering van het politieke landschap tegen te 
gaan. De kiesdrempel betekent dat partijen die geen 5 % van het totaal aantal uitgebrachte 
stemmen halen, niet meegeteld worden bij de berekening van de zetelverdeling.

Opdracht: evolg van de kiesdrempel
Het gevolg van de kiesdrempel kun je aflezen uit volgende tabel:

Verkiezingen voor het Vlaams Parlement (2019 en 2014)

Lijst 2019 2014 2019% 2014% Aantal 
zetels 
2019

Aantal 
zetels 
2014

Open Vld 556.630 594.464 13,13% 14,15% 16 19

NVA 1.052.252 1.339.943 24,83% 31,88% 35 43

VLAAMS BELANG 783.977 248.840 18,50% 5,92% 23 6

CD&V 652.766 860.685 15,40% 20,48% 19 27

PVDA (PVDA+) 225.593 106.114 5,32% 2,53% 4 0

UF 28.804 34.741 0,68% 0,83% 0 1

GROEN 428.696 365.779 10,11% 8,70% 14 10

sp.a (+ sp.aone brussels) 438.589 587.901 10,35% 13,99% 13 18

Be.One 4.064  0,10%  0 0

Burgerlijst 2.033  0,05%  0 0

de coöperatie 1.402  0,03%  0 0

DierAnimal 36.944  0,87%  0 0

DSA 4.569  0,11%  0 0

Genoeg vr iedereen 2.650  0,06%  0 0

Piratenpartij 9.148 25.986 0,22% 0,62% 0 0

PRO 5.685  0,13%  0 0

PV&S 2.813  0,07%  0 0

RP 1.659  0,04%  0 0

GENOEG  10.612  0,25%  

MAMA  3.227  0,08%  

PENSIO(E)N PLUS  482  0,01%  

ROEL  5.228  0,12%  

R.O.S.S.E.M.  9.937  0,24%  

SD&P  2.853  0,07%  

VCP  5.026  0,12%  

V.I.T.A.L.  617  0,01%  

Ingeschrevenen 4.838.566 4.779.144   

Neergelegde stembiljetten 4.459.064 4.422.036 92,16% 92,53%  

Blanco en ongeldige stemmen 220.790 219.601 4,95% 4,97%  

Geldige stemmen 4.238.274 4.202.435   
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VRAGEN:
a. Voor welke partijen had de kiesdrempel gevolgen bij de verkiezingen voor het Vlaams 

Parlement in 2019?
b. Wat bedoelt men met het tegengaan van de versplintering van het politieke landschap? 

Illustreer aan de hand van de tabel. 
c. Zie je verschillen tussen de zetelverdeling in 2014 en 2019 die te wijten zijn aan de 

kiesdrempel? 

Het systeem D’Hondt
De zetelverdeling geeft aan hoeveel zetels iedere partij krijgt in het parlement. 
Voor de parlementsverkiezingen in België gebeurt die zetelverdeling volgens het zogenaamde 
systeem D’Hondt. 

Om het systeem D’Hondt duidelijk te maken volgt hier een voorbeeld van een  
berekening van de zetelverdeling in een fictieve kieskring:

In een kieskring zijn 9 zetels te behalen. 
Er waren 5 lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen. 
In totaal werden er 130.000 geldige stembiljetten in de stembus gestopt. De blanco en ongel
dige stemmen tellen niet mee voor de zetelverdeling.

Er wordt geteld hoeveel geldige stembiljetten er voor elke partij zijn uitgebracht.
Voor lijst 1 hebben 54.000 kiezers een geldig stembiljet in de stembus gestopt (met een lijst
stem of meerdere voorkeurstemmen), er zijn dus 54.000 stembiljetten voor lijst 1.
Voor lijst 2 zijn er 40.000 geldige stembiljetten.
Voor lijst 3 zijn er 21.000 geldige stembiljetten.
Voor lijst 4 zijn er 9.800 geldige stembiljetten.
Voor lijst 5 zijn er 5.200 geldige stembiljetten. Dat is minder dan de kiesdrempel (want 5 % van 
130.000 = 6.500) en dus valt lijst 5 buiten de zetelverdeling.

De zetelverdeling wordt berekend met het systeem D’Hondt:
Men gaat het totaal aantal stembiljetten voor elke lijst delen door achtereenvolgens de noemer 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 enzovoort. Het resultaat van deze delingen zijn quotiënten:

Lijstnummer Lijst 1 Lijst 2 Lijst 3 Lijst 4

Aantal geldige 
stembiljetten

54.000 40.000 21.000 9.800

Delen door de noemer Quotiënten

:1 54.000 40.000 21.000 9.800

:2 27.000 20.000 10.500 4.900

:3 18.000 13.333 7.000

:4 13.500 10.000

:5 10.800 8.000

:6 9.000 6.666

:7 7.714

1

2
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Men zet nu alle quotiënten in volgorde van groot naar klein, en verdeelt de zetels tot er geen 
meer over zijn (in ons voorbeeld zijn er 9 zetels). Je krijgt nu de volgende reeks:

Quotiënt Te verdelen zetels Lijstnummer

54.000 Zetel 1 gaat naar lijst 1 

40.000 Zetel 2 gaat naar lijst 2

27.000 Zetel 3 gaat naar lijst 1

21.000 Zetel 4 gaat naar lijst 3

20.000 Zetel 5 gaat naar lijst 2

18.000 Zetel 6 gaat naar lijst 1

13.500 Zetel 7 gaat naar lijst 1

13.333 Zetel 8 gaat naar lijst 2

10.800 Zetel 9 gaat naar lijst 1

Het laatste quotiënt dat recht geeft op een zetel (in dit voorbeeld dus 10.800) noemt men de 
kiesdeler. De kiesdeler is dus een getal dat aangeeft hoeveel stemmen je moet hebben voor 
één zetel.
Nu zijn alle zetels verdeeld. Het resultaat is:

Lijst 1 5 zetels

Lijst 2 3 zetels

Lijst 3 1 zetel

Lijst 4 had niet genoeg stemmen om aan de kiesdeler te komen en heeft geen zetel behaald.

Opdracht: Verkiezingsresultaten in jouw kieskring 
Op de website van de Federale Overheidsdienst Binnen
landse Zaken (www.verkiezingen.fgov.be) vind je alle 
verkiezingsresultaten. 
Op www.vlaanderenkiest.be vind je de resultaten van 
de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Zoek voor jouw 
kieskring de resultaten op van de laatste parlementsverkiezin
gen voor de Kamer of voor het Vlaams Parlement.

Hoeveel geldige stemmen werden er uitgebracht?
Hoeveel zetels waren er te verdelen?
Vergelijk het stemmenpercentage van elke partij met het 
behaalde zetelpercentage. Welke afwijkingen stel je vast? 

3

Shutterstock com - Alexandros Michailidis
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Verkiezingen in de praktijkE

Focus
Als er in België of in Vlaanderen verkiezingen zijn, ga dan in de verzamelde informatie op 
zoek naar antwoorden op de volgende vragen: 

a. Hoeveel zetels zijn er te verdelen? Welke 
partijen komen op? Hoe gebeurde de 
samenstelling van de lijst?

b. Wie zijn de lijsttrekkers, de lijstduwers 
en de opvolgers?

c. Welke zijn de verkiesbare plaatsen 
(bekijk het aantal verkozenen bij de 
voorgaande verkiezingen)?

d. Bekijk het overzicht van de resultaten 
en vergelijk met voorgaande verkiezin
gen: hoe is de zetelverdeling? Kijk in 
het bijzonder naar de resultaten van de 
eigen kieskring.

e.  Kun je uit de resultaten al afleiden welk 
beleid de volgende jaren waarschijnlijk 
gevoerd zal worden? 

f.  Hoe verlopen de 
regerings onder handelingen? 

g. Wie zijn de informateurs, formateurs? 
h.  Wie wil met wie coalitie vormen?
i. Hoe bereikt men een regeerakkoord?
j. Hoe verloopt de samenstelling van de 

regering?
k.  Hoeveel vrouwen zetelen er in het par

lement en de regering?

Als er recent in het buitenland verkiezingen geweest zijn, ga dan in de verzamelde infor-
matie op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

 ● Welke partijen nemen deel en waar staan ze voor?
 ● Hoe verloopt de kiescampagne? Rustig, incidentrijk, …
 ● Vertellen de opiniepeilingen meer over de kiesintenties?
 ● Wordt iets vermeld over de zetelverdeling? 
 ● Reconstrueer het proces van de verkiezingsuitslag tot het vormen van een regering.
 ● Zijn er aanwijzingen over het democratische verloop van de verkiezingen? Verlopen de 

verkiezingen zoals het hoort of worden ze gemanipuleerd?
 ● Welke conclusies worden er gemaakt over het beleid dat de volgende jaren waarschijn

lijk gevoerd zal worden? 

© ian
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Basisinformatie: Hoe geldig stemmen?

De oproepingsbrief is een kaart waarmee mensen worden opgeroepen om te komen stem
men. Iedere Belg van 18 jaar of ouder krijgt enkele weken voor de verkiezingen een kaart 
thuisgestuurd. Op die kaart staan de naam en het adres van de persoon die mag komen stem
men. Alleen als je die kaart inlevert op het stembureau mag je stemmen. Op die manier kan 
niemand twee keer gaan stemmen. 
Wanneer je ziek bent mag je volmacht geven, dat wil zeggen dat iemand anders dan in jouw 
plaats gaat stemmen. Als je niet komt opdagen om te stemmen riskeer je een boete.
Het stemlokaal is de plaats waar je gaat stemmen.
Stemlokalen vind je vaak in scholen, wijkcentra en bibliotheken. Ieder stemlokaal heeft een 
nummer. Het verloop van de stembusgang wordt in goede banen geleid door de voorzitter van 
het stembureau. Hij wordt daarbij geholpen door vier bijzitters en een secretaris.
Ongeveer de helft van de Vlamingen kunnen met de stemcomputer stemmen. Dat hangt af van 
de gemeente waarin je woont. Het voordeel van zo´n computer is, dat de stemmen automa
tisch worden geteld. Op die manier is de uitslag heel snel bekend. 

Om acht uur ´s morgens gaan de deuren van het stemlokaal open. Wie moet stemmen, mag 
dan binnenkomen. Geef je oproepingsbrief af aan een lid van het stembureau. In ruil daarvoor 
krijg je een stembiljet of een kaart voor de stemcomputer.
Op een stembiljet of op het computerscherm staan de namen van alle mensen die je kunt kie
zen. Ze staan in de verschillende lijsten bij elkaar. Hoe je geldig kunt stemmen met potlood en 
met de stemcomputer, wordt hierna uitgelegd.
De stemming is geheim. Niemand hoeft te weten of je gekozen hebt en voor wie je gekozen 
hebt als je dat niet wil vertellen.

Om geldig te stemmen kun je op één lijst een lijststem uitbrengen of op 
één lijst meerdere voorkeurstemmen uitbrengen. Op meer 

dan één lijst stemmen mag niet. Dan is je stembiljet 
ongeldig. Ook wanneer je tekeningen maakt of woor
den schrijft op een stembiljet is het biljet ongeldig. 
Met de stemcomputer kan dat niet.

Een lijststem is een stem bovenaan de lijst, waar
mee je je stem aan de partij geeft.
Een voorkeurstem (of een naamstem) is een stem 
op een bepaalde kandidaat op de kiezerslijst. Je 

duidt dan iemand aan die jouw voorkeur geniet.
Er zijn lijsten voor effectieve kandidaten en er zijn 

lijsten voor opvolgers (bij de verkiezingen van het 
Vlaamse, federale en Europese parlement). Een opvol

ger is iemand die reserve staat, voor het geval dat een 
effectieve kandidaat wegvalt.
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Hier stem je voor 
één kandidaat én 

voor één opvolger 

Hier stem je voor 
twee kandidaten én 

voor twee opvolgers  

Hier stem je 
enkel voor een 

opvolger 

Goed om weten:
Indien men bij het uitbrengen van één of meer voorkeurstemmen toch nog een lijststem binnen 
deze lijst aanbrengt, dan is dit niet ongeldig. Bij de telling van de stemmen wordt echter alleen 
rekening gehouden met de voorkeurstemmen.

Goed om weten:
De Vlaamse regering voorziet in het regeerakkoord 20192024 dat de stemplicht en de 
lijststem worden afgeschaft voor de gemeenteraads en provincieraadsverkiezingen.

Hoe kun je geldig stemmen met potlood?
Je kunt een lijststem geven. 

Wanneer je een lijststem 
geeft, kleur je het bol-
letje bovenaan de lijst 
rood 

Dat wil zeggen dat je je 
stem aan de partij geeft 

Je kunt stemmen voor één of meer kandidaten binnen één lijst.

Je kunt stemmen voor één of meer kandidaten en voor één of meer opvolgers binnen één lijst. *

Hier stem je voor één kandidaat Hier stem je voor twee kandidaten 

Je kunt blanco stemmen. Je hebt geen voorkeur voor een partij of voor een kandidaat.

Hier stem je blanco  
Je hebt geen enkel 
bolletje gekleurd 

*  Opvolgers zijn er niet voor gemeenteraadsverkiezingen en provincieraadsverkiezingen.
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Nog enkele weetjes:
 ● Een lijsttrekker is de kandidaat die op de eerste plaats bovenaan de lijst staat.
 ● Een lijstduwer is de kandidaat die op de laatste plaats van de lijst staat.
 ● Je mag per stembiljet maar voor 1 lijst kiezen. Je kunt dus alleen maar kiezen voor kandi

daten en/of opvolgers van dezelfde lijst.
Opgelet! Als je op meer dan één lijst een stem uitbrengt, dan is je stem ongeldig!

 ● Blanco en ongeldige stemmen tellen allebei niet mee bij de zetelverdeling.

Hoe stem je met de computer?

Op YouTube vind je filmpjes die stap voor stap aantonen hoe je moet stemmen. 
Zie bijvoorbeeld vlaanderenkiest.be/video/digitaalstemmen.
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Basisinformatie: Na de verkiezingen de 
regeringsvorming

In ons evenredigheidssysteem zal één partij zelden de absolute meerderheid van de zetels 
halen. Sinds de Eerste Wereldoorlog gebeurde dat één keer, namelijk in de periode 19501954, 
toen de toenmalige CVP een volstrekte meerderheid in het parlement had. 

Daarom moeten er coalities gevormd worden tussen twee of meer partijen, wat vaak moei
zame onderhandelingen betekent want elke partij wil een aantal van haar programmapunten 
realiseren. 

De partijen die een coalitie willen vormen, maken bij de regeringsonderhandelingen afspraken 
over wat ze samen zullen realiseren. Die afspraken worden in een overeenkomst vastge
legd, zodat daar achteraf geen discussie meer over kan ontstaan. Die overeenkomst is het 
regeerakkoord.
Het regeerakkoord is als het ware een contract tussen de verschillende partijen die samen 
gaan werken tijdens de legislatuur (de regeerperiode).

Nadat het regeerakkoord 
gesloten is, wordt beslist 
wie er minister wordt. Het 
zijn de partijen die beslis
sen wie minister wordt. 
Dat kunnen verkozenen zijn, 
maar dat is niet noodzakelijk. 
In ons land met zijn deel
regeringen, gebeurt het 
bo ven  dien ook dat ministers 
van de ene regering naar 
de andere overstappen, wat 
een hele stoelen dans te
weegbrengt en het voor de 
bevolking erg verwarrend 
maakt. 

Erik Meynen, "De Plannen van 
Verhofstadt", the house of books, 

Antwerpen/Vianen 2003
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Actie 
Wanneer er op school verkiezingen worden georganiseerd voor een schoolparlement dan kan 
dat net zo verlopen als de verkiezingen voor het Vlaams Parlement.

Hieronder volgt een schema van het verloop van de gebeurtenissen. Meer informatie over 
iedere stap en hoe die moet verlopen, wordt door de leraars gegeven. Spreek onderling de 
timing en taakverdeling af.

1  Oprichten van partijen en opstellen van een partijprogramma
2  Opstellen van kandidatenlijsten voor de verkiezing
3 Kiescampagne
4 Praktische voorbereiding van de verkiezingsdag
5 De verkiezing
6 Afspraken over zetelverdeling
7 Eerste bijeenkomst van het nieuwe parlement

Terugblik 
a. Welke algemene indruk hou je over aan het organiseren van een verkiezing?
b.  Heb je de indruk dat de verkiezingen democratisch verlopen zijn?
c.  Hoe hebben jullie gecontroleerd of alles correct verliep?
d.  Wat zou je de volgende keer anders organiseren? 
e.  Zou de uitslag anders geweest zijn bij stemplicht/stemrecht? 
f. Zou de uitslag anders geweest zijn indien er op een andere manier campagne zou zijn 

gevoerd?

Shutterstock com - Lincoln Beddoe
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Politieke partijenF

Kiezen betekent je voorkeur uit
spreken voor een politieke partij 
en voor één of meer kandida
ten. Bewust kiezen gebeurt op 
basis van kennis van een partij
programma. Je voorkeur gaat 
naar die of die partij omdat haar 
programma je bevalt en naar die 
kandidaat omdat je meent dat hij 
of zij het best geschikt is om dit 
programma in het parlement te 
verdedigen.

Vandaar dat het nuttig is de partijprogramma’s op enkele punten met elkaar te vergelijken. Dan 
kun je ook echt kiezen en voor jezelf uitmaken voor wie je gaat stemmen. 

Opdracht: Partijprogramma’s 
a. Zeven werkgroepen schetsen elk van één partij de standpunten van de partij over actuele 

thema’s. 
b.  Ga daarvoor naar de websites van de partijen.  

 ● CD&V: www.cdenv.be

 ● Groen: www.groen.be

 ● NVA: www.n-va.be

 ● Open Vld: www.openvld.be

 ● PVDA: www.pvda.be

 ● Vooruit: www.vooruit.org

 ● Vlaams Belang: www.vlaamsbelang.be 

In Vlaanderen zijn er verschillende kleine politieke partijen die niet vertegenwoordigd zijn in het 
parlement. Ook over deze partijen kun je informatie opzoeken. Kijk bijvoorbeeld naar: 

 ● DierAnimal: www.dieranimal.be

 ● Pro: www.ikbenpro.be

c.  Iedere groep stelt met een moodboard, campagnefilmpje, woordwolk, collage,... zijn 
partij voor.

© ZAK
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Als synthese worden de partijprogramma’s vergeleken voor enkele thema’s. 
Je kunt voor jezelf volgend schema uitvergroten:

Onderwijs- en 
jeugdbeleid

Werk- 
gelegen-

heidsbeleid

Sociale 
zekerheids-

beleid
Milieubeleid (vrije keuze)

Andere

Basisinformatie5 

Wat zijn politieke partijen?

Parlementaire systemen kunnen in theorie zonder politieke partijen werken. Bij het opstel
len van de Belgische Grondwet in 1831 waren er geen politieke partijen, enkel individuele 
parlementsleden. Maar enkele jaren later vormden zich reeds de eerste partijen, toen de 
parlementsleden met gelijklopende ideeën gingen samenwerken. Ook buiten het parlement 
ontstonden organisaties die een deel van de politieke macht wilden veroveren en daarvoor 
politieke partijen oprichtten.

5 Auteur: Prof. dr. Kris Deschouwer, VUB
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Politieke partijen spelen een hoofdrol in de politieke democratie van vandaag. In een klein land 
als België heb je ruim 8 miljoen kiezers, in Vlaanderen zijn er 4,8 miljoen kiezers. 
Politieke partijen brengen structuur, duidelijkheid en eenvoud in die miljoenen stemmen. 
Democratie kan niet zonder debat. En het is eenvoudiger dat maatschappelijk debat te voeren 
tussen pakweg tien partijen dan tussen 8 miljoen kiezers.

Kenmerkend voor politieke partijen is: 
 ● dat ze zich baseren op een gemeenschappelijke mens- en maatschappijvisie; 
 ● dat het ledenorganisaties zijn (bovendien kun je in principe slechts lid zijn van één 

enkele partij); 
 ● dat ze streven naar deelname aan de macht door deel te nemen aan verkiezingen en 

zoveel mogelijk politieke mandaten te veroveren. 

Breuklijnen

Politieke partijen verschillen van elkaar. Over sommige thema’s liggen de standpunten zelfs 
tegenover elkaar. Die thema’s noemen we ‘breuklijnen’ zoals in de aardrijkskunde: scheuren 
in het landschap. Rond die breuklijnen nemen politieke partijen stellingen in.

 ● Een eerste – al heel oude – breuklijn gaat over de organisatie van de economie. 
Aan de ene kant staat het principe dat ondernemers zo vrij mogelijk moeten kunnen 
ondernemen. De overheid moet zo weinig mogelijk tussenbeide komen met allerlei 
regels. Belastingen op wat bedrijven doen, moeten zo beperkt mogelijk gehouden wor
den zodat bedrijven niet geremd worden in hun activiteiten. De vrije markt is een goed 
systeem, dat het beste resultaat oplevert. 

Aan de andere kant staat de idee dat de vrije markt en het vrije handelen van bedrijven 
het algemeen belang niet dient en meer ongelijkheid voortbrengt. Bedrijven willen 
zoveel mogelijk winst maken en dat komt vooral de aandeelhouders ten goede, maar 
niet de werknemers of de hele samenleving. Dus moet de overheid in de economie 
ingrijpen, regels opleggen en zelf taken opnemen om het belang van de samenleving 
te dienen en ongelijkheid tegen te gaan. De overheid moet bijvoorbeeld de lonen en 
de arbeidsduur regelen door wetten. 

Dat is de tegenstelling tussen economisch liberalisme en economisch socialisme. Dat 
zijn twee duidelijk tegengestelde ideologieën langs de economische breuklijn. 

 ● Daarnaast heb je in onze samenleving een ethische of levensbeschouwelijke breuk
lijn. Die breuklijn gaat over de vraag of politieke besluitvorming en overheidsoptreden 
bepaald mogen worden door religie of levensbeschouwing. Deze vragen gaan niet 
alleen over godsdienst, maar ook over ethische vraagstukken zoals het homohuwelijk, 
euthanasie en abortus. 
Aan de ene kant staat de visie dat levensbeschouwing een strikt privaat gegeven is voor 
elke persoon. Religie mag geen invloed hebben op de overheid en onze wetten. Elk 
persoon moet vrij zijn om keuzes te maken over zijn eigen leven, over zijn gezinsvorm, 
over zijn dood. De overheid moet die vrijheid bewaken en mag geen regels opleggen 
omwille van een levensbeschouwelijke visie. 

Aan de andere kant staat de visie dat religie wel degelijk een plaats heeft in onze 
samenleving en in onze omgang met elkaar. De christelijke waarden vormen de 
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basis voor ons samenleven. Die gemeenschappelijke waarden en normen moeten 
bijgebracht worden en zijn richtinggevend voor de politieke besluitvorming. 

De levensbeschouwelijke breuklijn uitte zich in het verleden zeer scherp in de 
tegenstelling tussen katholieken en vrijzinnigen, en komt nog steeds naar voor in 
debatten over bijvoorbeeld euthanasie.

 ● De derde breuklijn – specifiek voor een land als België maar ze bestaat ook in andere 
landen – is de communautaire breuklijn. 
België is een tweetalig land met een Nederlandstalig noorden en een Franstalig 
zuiden. Op de communautaire breuklijn gaat het vooral over de autonomie van 
Vlaanderen tegenover solidariteit tussen alle Belgen. 

Franstalige partijen staan tegenover Vlaamse partijen op deze breuklijn, maar ook 
binnen Vlaanderen speelt de breuk. Aan de ene kant zijn er partijen die een grotere 
autonomie willen voor Vlaanderen en zelfs pleiten voor de onafhankelijkheid van 
Vlaanderen. Aan de andere kant staan partijen die terughoudend zijn om nog meer 
bevoegdheden over te hevelen naar het Vlaamse niveau. Ze pleiten niet voor een 
terugkeer naar een unitair België, maar hechten meer belang aan een sterk federaal 
niveau. 

Deze drie oude breuklijnen geven al minstens zes verschillende posities waarop partijen 
standpunten innemen. Daarnaast zijn er nog twee tegenstellingen, die relatief recenter zijn en 
ook als breuklijnen spelen omdat politieke partijen er sterk op inzetten.

 ● De vierde breuklijn is het milieuthema. 
Het milieu, het klimaat, de manier waarop we met grondstoffen omgaan zijn de 
thema’s waarop de groene ideologie zich profileerde. Ze plaatst zich duidelijk aan de 
kant van een duurzame visie op leefmilieu en groei. Ze pleit voor een sterk en dringend 
ingrijpen van de overheid om het gedrag van mensen en bedrijven te sturen naar meer 
duurzaamheid. 

Aan de andere kant van deze breuklijn staan partijen die kritisch staan tegenover 
een drastisch overheidsingrijpen en die veel voorzichtiger tewerk willen gaan in het 
omschakelen naar een duurzamer economie. De stem van klimaatsceptici die geloven dat 
mensen en bedrijven geen of slechts een zeer kleine rol spelen in de opwarming van de 
aarde, hoor je vooral op internationaal vlak.

 ● De laatste breuklijn vormt zich rond het thema van de migratie. Er bestaan tegenge
stelde visies over de aanpak van de diversiteit aan culturen die deel uitmaken van onze 
samenleving. Mensen die immigreren hebben vaak een andere godsdienst en andere 
gebruiken. De tegenstellingen tussen politieke partijen zijn groot over hoe de overheid 
die diversiteit moet aanpakken en hoe de samenleving ermee moet omgaan. 
Aan een kant zijn er partijen die immigranten volledig afwijzen en naar hun land willen 
terugsturen. Aan de andere kant staan partijen die immigranten zo goed mogelijk 
willen integreren in onze samenleving met respect voor hun eigen cultuur. 

Politieke partijen nemen op elk van die breuklijnen en maatschappelijke thema’s 
standpunten in, en daarin verschillen ze wel degelijk van elkaar. 
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Partijdemocratie of particratie

Partijen hebben heel wat macht, in die mate zelfs dat er gesproken wordt over een partijen
democratie of een particratie.
Bij elke regeringsvorming zijn het de partijvoorzitters die onderhandelen over de te vormen 
coalitie en de punten uit hun partijprogramma die moeten worden gerealiseerd. Het zijn de 
partijvoorzitters die bepalen wie minister wordt. 
Ook in het parlement zijn het niet zozeer de individuele volksvertegenwoordigers die bepalen 
hoe ze stemmen over een voorstel of ontwerp van wet, maar volgen ze de richtlijnen van hun 
partij. Men spreekt in dit verband van partijdiscipline, die tamelijk streng kan zijn. 
De fractie beslist hoe er over een bepaald voorstel wordt gestemd en van elk parlementslid 
van die fractie wordt verwacht dat hij of zij die beslissing ook uitvoert, zelfs al is hij of zij het 
er persoonlijk niet mee eens. De partijdiscipline beperkt dus de persoonlijke autonomie van 
een parlementslid, maar anderzijds kunnen partijen natuurlijk niet functioneren als hun parle
mentsleden niet op dezelfde lijn zitten. Bovendien maakt de partijdiscipline het mogelijk dat 
parlementsleden zich min of meer specialiseren in bepaalde thema’s. Een volksvertegenwoor
diger kan onmogelijk alle dossiers bijhouden die in het parlement besproken worden. Men 
verdeelt daarom de taken. Elke volksvertegenwoordiger volgt de technische besprekingen in 
een bepaalde commissie en zal dan zijn collega’s adviseren over de stemming. Op die manier 
kan er dan wel een gemeenschappelijk partijstandpunt ingenomen worden.

Voor een politieke partij is het belangrijk om niet verdeeld over te komen. Zeker nu blijkt dat 
kiezers minder trouw worden aan één partij en de massamedia steeds meer de verkiezings
campagnes domineren, willen politieke partijen met een positief en eensgezind imago naar de 
verkiezingen gaan. 

Doordenker 
De partijen bepalen hun politieke standpunten en hun politieke strategie. De partijen bepalen 
wie op hun lijst komt bij verkiezingen. De partijen bepalen de coalitievorming en beslissen over 
de vorming van de regering. De partijvoorzitters leiden hun partij en zijn het gezicht van de partij.

Opdracht: Partijvoorzitters
a. Ga in zeven werkgroepen op zoek naar de partijvoorzitter van de partijen in het Vlaams 

Parlement.
b. Schets kort een beeld van de partijvoorzitter. Vermeld zeker hoe lang hij/zij al voorzitter 

is en welke politieke functies hij/zij nog heeft.
c. Bekijk hun profiel op sociale media en selecteer enkele opmerkelijke tweets of posts. 

Stel jullie bevindingen en de geselecteerde tweets of posts kort voor aan de klas.
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Politieke partijen in Vlaanderen

CD&V (Christen-Democratisch & Vlaams)

CD&V is een christendemocratische partij. De christelijke waarden zoals zorgzaamheid en soli
dariteit zijn een belangrijke bron van inspiratie voor de partij. Uit die christelijke waarden haalt 
CD&V ook haar principes over ethische kwesties zoals abortus, euthanasie of het drugbeleid. 
CD&V is overtuigd van waarden die voor iedereen gelden en die het leven moeten oriënteren 
en duiden. De overheid mag daarom ethische grenzen bepalen aan de individuele vrijheid van 
mensen.

Van bij de oprichting van de christendemocratische partij (de CVP in 1945) werd in het pro
gramma duidelijk gesteld dat het personalisme de kern was van het gedachtegoed en dat is 
het nog steeds. 
Het personalisme stelt dat elke mens uniek is en in al zijn facetten bekeken en gewaardeerd 
moet worden. Het stelt ook dat mensen het best tot hun recht komen in gemeenschap
pen zoals het gezin, de familie, de buurt, de vereniging, de school, het bedrijf enzovoort. 
Gemeenschappen bieden mensen geborgenheid en zekerheid. Niet de vrije individuele mens 
staat hier dus centraal, maar de mens in verbondenheid met anderen. “Wij kiezen niet voor ‘de 
burger’, ook niet voor ‘de staat’ maar voor mensen, verbonden met elkaar in de samenleving”.

Die visie zien we ook vertaald in de sociaaleconomische standpunten van CD&V. CD&V is 
niet zomaar een voorstander van de vrijemarkteconomie en ook niet van een al te actief stu
rende overheid. De christendemocratie neemt hier een centrumpositie in tussen liberalisme en 
socialisme. Het economische beleid moet gebaseerd zijn op overleg en niet op confrontatie. 
CD&V verdedigt uitdrukkelijk een sociale markteconomie. Dat wil zeggen dat de vrije markt 
een goede vorm van sturing is, maar dat er vanuit sociale overwegingen – geïnspireerd op het 
personalisme – altijd aandacht moet zijn voor de mogelijk negatieve gevolgen ervan en dat er 
moet bijgestuurd worden.

CD&V verdedigt daarentegen wel het vrije initiatief in de non-profitsector. Diensten zoals 
onderwijs of gezondheidszorg moeten vanuit het idee van de solidariteit door de overheid 
gefinancierd worden. Maar de instellingen zelf moeten vrij zijn om die diensten op hun eigen 
wijze in te vullen. Op die manier verdedigt CD&V de specificiteit van de dienstverlening door 
christelijke instellingen. Voor het onderwijs is de verdediging van het vrij onderwijs van oudsher 
een van de pijlers van de partij.

De historische wortels van CD&V liggen bij de katholieke partij van de 19e eeuw. In 1945 werd 
dat de CVPPSC (Christelijke Volkspartij  Parti Social Chrétien) die in 1968 splitste in een 
Franstalige en een Vlaamse partij. De Franstalige christendemocraten heten vandaag CDH 
(Centre Démocrate Humaniste). 

www.cdenv.be
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Groen

In de eerste plaats vraagt Groen – zoals de andere groene partijen in Europa – heel uitdrukke
lijk aandacht voor de milieuproblematiek. Dat is voor de groenen niet zomaar een thema apart. 
Het maakt integendeel deel uit van een algemene visie, waarin onze houding tegenover het 
milieu maar één uiting is. Het gedachtegoed van de groenen steunt op drie pijlers: basisdemo
cratie, ecologie en pacifisme. 

Groen wil burgers sterker betrekken bij de politieke besluitvorming door inspraak en parti
cipatie. Groene partijen streven er ook naar hun interne partijwerking zo open mogelijk te 
organiseren, met veel ruimte voor deelname aan beslissingen van de gewone leden.

Het ecologisme vinden we terug in het pleidooi voor duurzame ontwikkeling. Het ecologisch 
denken wil al onze activiteiten in een globale context bekijken en er álle gevolgen uit trekken, 
dus niet alleen de economische gevolgen of kostprijs. Het is fout om allerlei problemen door 
te schuiven naar de volgende generaties of naar andere delen van de wereld. Onze westerse 
welvaart mag niet gebouwd worden op de kosten – sociaal, economisch, cultureel en ecolo
gisch – van de derde wereld. Grenzen tussen landen en culturen zijn overigens niet zo relevant. 
De problemen van de wereld gaan ons allen aan. Wat hier beslist wordt heeft gevolgen voor de 
rest van de wereld en daar moeten we bewust en zorgzaam mee omgaan.

Vanuit die overtuiging wijzen de groenen ook op de positieve gevolgen van diversiteit in de 
samenleving en op de belangrijke taak van de overheid om het samenleven van diverse groe
pen te organiseren en op een actieve manier discriminatie tegen te gaan.

Op ethisch vlak is Groen een progressieve partij die opkomt voor diverse samenlevingsvor
men, de gelijke rechten van LGBT op huwelijk en adoptie, de vrije keuze van mensen als het 
gaat over abortus of euthanasie.

Groen is een van de jongere partijen in het partijlandschap. Ze nam op het einde van de jaren 
‘70 van de vorige eeuw voor het eerst deel aan verkiezingen en brak echt door in de loop van 
de jaren ‘80. Oorspronkelijk heette de partij Agalev, wat stond voor “Anders Gaan Leven”. 
De Franstalige partij Ecolo is de zusterpartij van Groen. Beide partijen werken nauw samen.

www.groen.be
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N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie)  

De centrale doelstelling van de NVA is de verdediging van de Vlaamse belangen. “Vlaanderen 
en de Vlamingen zijn ons eerste referentiepunt. De NieuwVlaamse Alliantie komt op voor het 
algemeen Vlaamse belang”. NVA ziet geen meerwaarde in het federale België, wel integen
deel. Veel van wat in België misloopt is immers het gevolg van het verplicht samenleven in 
België van Vlamingen en Walen. Dat is nefast voor Vlaanderen. Vlaanderen moet in staat worden 
gesteld om een beleid te voeren dat afgestemd is op de vragen en behoeften van de Vlaamse 
bevolking. De partij kiest voor een onafhankelijke republiek Vlaanderen, als lidstaat van de 
Europese Unie.

Op economische thema’s verdedigt NVA een liberale visie met een kleine, afgeslankte 
overheid en zo weinig mogelijke belastingen voor ondernemingen. Het vrij initiatief van onder
nemingen zorgt voor welvaart. Het is aan de overheid om dit vrij initiatief te verzekeren en 
daarnaast de ondernemingen aan te zetten om hun verantwoordelijkheid te nemen op sociaal 
en ecologisch vlak. 

Over ethische kwesties neemt NVA een eerder vrij standpunt in. Abortus en LGBTrechten 
worden gesteund door NVA. De partij heeft voor het homohuwelijk gestemd en voor adoptie 
door holebikoppels. 

In het identiteitsdebat is de bescherming van een Vlaamse identiteit essentieel voor NVA. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat NVA actief opkomt voor het gebruik van het Nederlands en de 
verengelsing (bijvoorbeeld in het hoger onderwijs, in het bedrijfsleven) wil tegengaan. Wie 
een nieuwkomer is in Vlaanderen, kan verblijfsrecht en eventueel de nationaliteit verwerven 
wanneer hij ingeburgerd is. Inburgering gaat voor NVA verder dan Nederlands spreken. Het 
betekent ook actief deelnemen aan de Vlaamse samenleving en de Vlaamse ‘publieke cultuur’ 
aanvaarden.

De NVA is een van de twee opvolgers van de Volksunie. De Volksunie was zelf ontstaan in de 
jaren 50 van de vorige eeuw als opvolger van de vooroorlogse Vlaamsnationale partijen. 

www.n-va.be
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Open Vld

Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open Vld) 

Centraal in het gedachtegoed van Open Vld staat de vrijheid. Die zit ook vervat in de term 
liberaal. De mens is een vrij wezen en die vrijheid moet maximaal gegarandeerd worden. Elke 
mens moet zo vrij mogelijk zijn om zelf te beslissen hoe hij of zij wil leven. Elke mens is verant
woordelijk voor zichzelf en iedereen heeft gelijke rechten en plichten. 

De taken van de overheid zijn voor de liberalen beperkt. De overheid moet de vrijheid en de 
veiligheid van mensen beschermen. Maar de overheid moet zich niet bezig houden met dingen 
die de private sector kan doen. De overheid moet ruimte geven om te ondernemen, maar moet 
niet zelf willen ondernemen. De overheid legt slechts regels op als dat nodig is om de individu
ele vrijheid of het algemeen belang te waarborgen. Belastingen en lasten allerhande moeten 
zo beperkt mogelijk worden gehouden. 

Open Vld pleit voor een burgerdemocratie. Ook hier zien we het centrale idee van de vrije mens 
opduiken. Democratie is een zaak tussen de overheid en de individuele burgers. Burgers kun
nen mee beslissingen nemen, bijvoorbeeld via een referendum of via participatie. De invloed 
van overlegorganen en van allerhande belangengroepen moet teruggedrongen worden. 

Op ethisch vlak geldt hetzelfde uitgangspunt van de vrije, individuele mens: ieder mens is vrij 
over zijn leven te beschikken, te kiezen voor de gezinsvorm die bij hem past, te beslissen over 
zijn dood. Open Vld was en is dan ook voortrekker in het wettelijk mogelijk maken van eutha
nasie en abortus.

De geschiedenis van Open Vld is die van de Belgische Liberale Partij die officieel werd gesticht 
in 1846. Oorspronkelijk was zij naast een economisch liberale ook een antiklerikale partij. De 
huidige Open Vld is verwant aan de oude Liberale Partij, maar is een moderne variant ervan. 
In 1961 veranderde de Liberale Partij van naam. Zij werd toen de PVV (Partij voor Vrijheid en 
Vooruitgang) en liet haar antiklerikale gedachtegoed achter. In 1971 splitste ook deze traditi
onele Belgische partij in twee eentalige partijen. De Vlaamse PVV ging haar eigen weg, werd 
vervolgens VLD en in 2007.Open Vld. Aan Franstalige kant ontstond (na nog een paar naams
wijzigingen) de Mouvement Réformateur of MR. 

www.openvld.be
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PVDA

De Partij van de Arbeid bestaat sinds 1979. Ze baseert zich op het marxisme en streeft naar 
een samenleving zonder klassen. Ze is een resoluut tegenstander van de vrijemarkteconomie. 
Volgens PVDA werkt de kapitalistische vrije markt enkel voor het winstbejag van een kleine 
groep aandeelhouders en managers en heeft ze grote ongelijkheid tot gevolg. 
Als alternatief stelt ze een geplande economie voor, die de sociale en ecologisch beste keuzes 
voor de samenleving maakt. Die planning wordt op een democratische manier georganiseerd, 
met participatie van de bevolking.  
PVDA pleit voor eerlijke belastingen zonder fiscale voordelen voor multinationals en zonder fis
cale achterpoortjes voor wie vermogend is. De partij wil de strijd tegen armoede opdrijven, de 
minimumpensioenen verhogen en belangrijke investeringen doen in gezondheidszorg, open
bare diensten en klimaat. 
De PVDA is de enige partij die als nationale partij georganiseerd is (PVDAPTB) en actief is in 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel. PVDA kant zich sterk tegen nationalisme en separatisme. Ze 
pleit radicaal voor solidariteit over de grenzen heen. 
Voor PVDA is wijkwerking en aanwezigheid in bedrijven erg belangrijk. De strijd voor een klas
seloze samenleving wordt gevoerd door acties in wijken en bedrijven, door betoging, staking, 
pamfletten enzovoort. Door aan acties deel te nemen, worden de mensen bewust van hun 
maatschappelijk ondergeschikte situatie en van hun macht om daar iets aan te doen. Actie 
voeren dient dus niet alleen om onmiddellijk iets concreets te bereiken, maar om de mensen 
bewust te maken.

http://www.pvda.be/nl
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Vooruit

Vooruit is een partij die uitdrukkelijk opkomt voor sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en 
bescherming van mensen.
De vrijemarkteconomie moet volgens Vooruit grondig bijgestuurd worden omdat ze sterk in het 
nadeel speelt van de zwakkeren in de samenleving. Het is aan de overheid om de vrije markt 
bij te sturen. 
Terwijl liberalen pleiten voor een overheid die zich terughoudend opstelt, menen de socialisten 
dat de overheid daarentegen heel actief moet zijn. De staat is immers de enige speler die ande
ren effectief kan dwingen om zich aan een aantal regels te houden. De staat is de structuur bij 
uitstek die kan zorgen voor herverdeling tussen rijk en arm, tussen sterk en zwak. Belastingen 
zijn daarvoor het instrument en belastingen moeten rekening houden met de draagkracht: wie 
meer verdient, betaalt meer belastingen dan wie minder verdient.
De middelen die de overheid via belastingen krijgt, kan ze gebruiken om de sociale solidariteit 
te organiseren. Wie geen inkomsten (meer) heeft kan zo een inkomen via de sociale zekerheid 
krijgen. Dat geldt voor werklozen, voor gepensioneerden, voor zieken. Indien de overheid hier 
niet actief zou tegemoetkomen, dan zouden alleen de meest bemiddelde mensen zich kunnen 
verzekeren tegen het verlies van hun werk en hun inkomen.

De visie op een sterke overheid houdt voor Vooruit ook in dat die overheid efficiënt werkt 
en goede publieke diensten aanbiedt zoals openbaar vervoer, onderwijs, sociale huisvesting, 
bejaarden en kinderopvang. Ze houdt in dat de overheid actief optreedt in de zorg voor een 
gezond leefmilieu en de omschakeling naar een duurzame economie. 
Vooruit pleit ook sterk voor acties van de overheid tegen alle vormen van discriminatie zoals 
racisme, ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, antisemitisme, homohaat, islamo
fobie, ... Op ethisch vlak is Vooruit steeds voortrekker geweest van de openstelling van het 
huwelijk en adoptie voor LGBT en de wettelijke regeling voor abortus en euthanasie.

Vooruit is een partij met een lange geschiedenis. De eerste socialistische partij was de Belgische 
Werkliedenpartij die in 1885 werd opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog werd de BWP omge
vormd tot de Belgische Socialistische Partij (BSP). Die viel in 1978 uiteen in de Franstalige Parti 
Socialiste (PS) en de Socialistische Partij (SP), nu Vooruit
 
www.vooruit.org
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Vlaams Belang

Vlaams Belang is een Vlaamsnationalistische partij die streeft naar een onafhankelijk 
Vlaanderen. Vlaams Belang profileert zich ook sterk als anti-islampartij. 
Voor het Vlaams Belang kan Vlaanderen geen multiculturele samenleving zijn. Vreemdelingen 
moeten assimileren, dat wil zeggen zich volkomen aanpassen aan onze cultuur. Vlaams 
Belang pleit voor een volledige immigratiestop. Afgewezen asielzoekers en illegale immigran
ten moeten teruggestuurd worden naar hun thuisland. Wie wel recht heeft op verblijf moet een 
verplichte inburgering met burgerschapsproef afleggen. Vlaams Belang vindt de aanwezigheid 
van de islam verstorend voor de Vlaamse samenleving. 

Op sociaaleconomisch vlak trekt Vlaams Belang de lijn door van Vlaamse onafhankelijk
heid. De Vlaamse economie steunt op vele kleine ondernemingen en de overheid moet die 
ondernemers toelaten om te innoveren zonder te veel beperkingen. Vlaams Belang wil tevens 
Vlaamse controle over strategische sectoren zoals de voorziening van water, gas en elektrici
teit en de banken. Een Vlaamse sociale zekerheid moet een sterk systeem zijn, met een goed 
pensioenstelsel. 
Vlaams Belang profileert zich ook als een gezinspartij die traditionele normen en waarden hoog 
wil houden. Ze ziet het traditionele gezin als hoeksteen van de samenleving. Op ethische dos
siers kant de partij zich onder andere tegen abortus en euthanasie.

Ook Vlaams Belang is te situeren in de geschiedenis van de Volksunie en de vooroorlogse 
Vlaamsnationale partijen. De partij werd opgericht in 1978 en heette oorspronkelijk Vlaams 
Blok. De Volksunie had in 1977 deelgenomen aan de Belgische regering met het oog op het 
realiseren van een belangrijke stap in de staatshervorming, maar een aantal leden van de 
Volksunie vond dat hun partij zich veel te toegeeflijk had getoond. Zij stichtten een nieuwe 
partij die wat het Vlaams nationalisme betreft, geen compromissen wilde sluiten. Het Vlaams 
Blok veranderde in 2004 haar naam in Vlaams Belang, nadat een aantal verbonden organi
saties veroordeeld werden voor het systematisch aanzetten tot racisme en discriminatie. Het 
Vlaams Belang wordt door de meeste andere partijen als een partij gezien wiens standpunten 
te extreem zijn en ingaan tegen een aantal fundamentele waarden van onze samenleving, en 
waarmee ze niet willen samenwerken. 
www.vlaamsbelang.be

Andere politieke partijen

Het politieke landschap is zeer gevarieerd. Vele breuklijnen verdelen onze samenleving, en 
die geven allemaal aanleiding tot politieke partijen die voldoende kiezers moeten weten te 
mobiliseren om in leven te blijven. Ook bij de Vlaamse verkiezingen biedt een hele waaier van 
ideologische schakeringen zich aan. Er komen dan veel meer partijen op dan degenen die 
uiteindelijk verkozenen in het parlement hebben. Voor partijen geldt een vaste regel: wie er niet 
meer in slaagt voldoende stemmen te behalen, verdwijnt. 
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Opdracht: Politieke partijen in Vlaanderen
In zeven werkgroepen gaan jullie op zoek naar de geschiedenis en basisprincipes van de 
partijen. Gebruik hiervoor de basisinformatie op de voorgaande pagina’s en de filmpjes op de 
website van ‘De Kracht van je Stem’. Aan de hand van dit schema stellen jullie kort jullie partij 
voor aan de andere werkgroepen. Zet hierbij even jullie eigen politieke voorkeur opzij en pro
beer jouw partij zo goed mogelijk te ‘verkopen’.

Opdracht: Politieke partijen in je gemeente
a. Welke politieke partijen komen op in je gemeente?
b. Welke politieke partijen vormen het bestuur? 
c. Welke politieke partijen zetelen in de oppositie? 

Doordenker: Ben jij een doelwit bij verkiezingen? 
Als je een (toekomstige) kiezer bent, dan is het antwoord alvast ‘ja’. Je bent een doelwit voor 
politieke partijen die je proberen te bereiken en die je stem willen. 
Wie de krant koopt of het televisienieuws bekijkt, krijgt overal hetzelfde te zien en te lezen. Wie 
nieuws krijgt via Twitter of Facebook, zit in een gefilterde en gepersonaliseerde omgeving, een 
‘bubbel’. Wat jij op Facebook te zien krijgt wordt immers bepaald door je likes, je vrienden 
en verschillende geheime algoritmes. De kans is groot dat je alleen de zaken ziet die passen 
binnen je profiel en de kans is klein dat je alternatieve meningen of nieuwsitems te zien krijgt.  
Meer nog: politieke partijen die adverteren op Facebook kunnen hun doelpubliek selecteren 
op locatie, geslacht, leeftijd, verschillende interesses en … op politieke voorkeur.
Politieke partijen kunnen dus specifieke advertenties ontwerpen voor verschillende doelgroe
pen om hun politieke mening te beïnvloeden. Ze kunnen kiezers van andere partijen bestoken 
met gerichte advertenties. Gedaan met een en dezelfde folder in alle brievenbussen. Politieke 
advertenties op sociale media zijn goedkoper en doelgerichter dan eender welke andere poli
tieke communicatie. 

Partijnaam

Onze roots

Hier strijden we 
tegen

Onze pijlers

Hier vechten we 
voor
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De inhoud van de politieke advertenties via Facebook is volkomen vrij. Onjuistheden, desinfor
matie en misinformatie gaan zonder ‘factcheck’ door Facebook. Het is dus opletten geblazen.
Zowat elke Belg met een Facebookprofiel kreeg in de weken voor de verkiezingen van 26 
mei 2019 advertenties te zien van politieke partijen. Volgens data van Facebook publiceerden 
partijen en individuele politici samen zeker meer dan 2.600 advertenties.6 Maar ook na de ver
kiezingen blijven politieke partijen advertenties uitsturen op sociale media. 
Sommigen maken zich zorgen over de gerichte politieke advertenties. Eurocommissaris 
Margrethe Vestager: “Ondanks de enorme voordelen van sociale media en big data, zagen we 
dat er ook gigantische nadelen zijn, zoals het verspreiden van fake news en valse accounts op 
sociale media. Ik noem het de privatisering van democratie”.
Vestager ziet het als een grote bedreiging. In de democratie wordt in het publieke debat beslist 
over het algemeen belang. Maar dat publieke debat dreigt te worden leeggezogen, zegt 
Vestager. “Omdat iedereen op zijn telefoon kijkt naar een stroom berichten die voor je geselec
teerd worden omdat je ze graag zal lezen. Het is een plek waar je nooit wordt tegengesproken 
en waar de feiten niet worden gecontroleerd door journalisten. Je bouwt je eigen realiteit. En 
dat maakt het moeilijk om andere mensen nog te begrijpen, nog te zien wat je met elkaar deelt 
en te snappen dat je gemeenschappelijke oplossingen moet zien te vinden.”7

Opdracht: Panelgesprek 
Nodig partijleden van de verschillende partijen uit je gemeente uit voor een panelgesprek. 
Bereid vooraf enkele vragen voor over maatschappelijke thema’s die je interesseren bijvoor
beeld: drugspreventie, milieu, (speel)ruimte voor jongeren, werkloosheid, mobiliteit, school, 
diversiteit, mensen met een handicap, zorg voor bejaarden,...

a. Bespreek eerst met de klasgroep hoe jullie (als jullie deel zouden uitmaken van het 
bestuur) maatschappelijke thema’s zouden aanpakken. Maak daarvan een verslag.

b. Laat de panelleden eerst vertellen waarom ze lid van die partij geworden zijn en welk 
concreet engagement dat inhoudt. 

c. Ga daarna in op de voorbereide vragen rond de maatschappelijke thema’s. 
d. Laat enkele verslaggevers nauwkeurig verslag opnemen van de opvattingen en oplos

singen die de panelleden voorstellen. 
e. Confronteer het panel met de oplossingen die jullie zelf gevonden hebben. Vinden ze 

die haalbaar? Waarom wel of niet?

Terugblik 
a. Merkte je verschillende standpunten tussen de panelleden? 
b.  Kun je die verschillen verklaren vanuit de ideologie van de partij? 
c.  Is je eigen opvatting over de aanpak van maatschappelijke thema’s gewijzigd nadat je 

die voorlegde aan het panel? Licht toe. 
d.  Voel je jezelf aangesproken om lid te worden van een partij? 
e.  Welke conclusie trek je uit het panelgesprek? 

6 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/15/politiekepartijenblijvencampagnevoeren/
7 https://www.tijd.be/dossier/europareeks/vestagersocialemediadreigendemocratieteprivatiseren/9972361.html
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 * directe democratie

 * representatieve democratie

 * wie mag stemmen?

 * opkomstplicht

 * vrije en eerlijke verkiezingen

 * kieswetten

 * de stemming is geheim

 * kiesstelsels

 * meerderheidsstelsel

 * evenredige vertegenwoordiging

 * zetelverdeling

 * kieskring
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 * geldig stemmen
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 * coalitie

 * regeerakkoord

 * politieke partijen

 * traditionele breuklijnen

 * partijdemocratie

 * verzuiling
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Woordenlijst over verkiezingen, parlement en 
regering

Als je in verkiezingstijd de media volgt, merk je dat de woordenschat die dan gebruikt wordt 
heel uitgebreid is. Hierna volgt een lijst met woorden die dan vaak voorkomen. Welke woorden 
zijn je bekend? Welke niet? Wat betekenen ze?

Bijvoorbeeld: 
Lijsttrekker: De lijsttrekker is de persoon die als eerste op de kandidatenlijst van een politieke 
partij staat. Meestal is dat een bekende politicus die veel stemmen voor de partij kan halen.
 

Verkiezingen

Actief en passief stemrecht Kiesstelsel Peiling

Blanco stem Kiezerslijst Sperperiode 

Kandidatenlijst Lijstduwer Stembiljet (stembrief) 

Kartellijst Lijststem (kopstem) Stemcomputer

Kiesbureau (stemlokaal) Lijsttrekker Stemrecht

Kiescollege (kiezerskorps) Modellijst Strijdplaats 

Kiesdeler Ongeldige stem Verkiesbare plaats 

Kieskring Oproepingsbrief Voorkeurstem

Kiesdrempel Opvolger 

Parlement

Amendement Legislatuurparlement Parlementsvoorzitter 

Commissie Meerderheid Plenaire vergadering 

Decreet Oppositie Quorum 

Fractie Volksvertegenwoordiger Zetelverdeling 

Fractievoorzitter/fractieleider Voorstel van decreet, wetsvoorstel

Legislatuur Ontwerp van decreet, wetsontwerp 

Regering

Coalitie Ministerpresident Regeerakkoord

Formateur Ministerraad Regeringsonderhandelingen

Informateur Motie van wantrouwen Regeringspartij

Kabinet van een minister 
Ontslagnemende regering 
(regering in lopende zaken)

Regeringsverklaring

Minderheidsregering Oppositie

Ministerportefeuille Premier
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Overheden en instellingen

In België bestaan er tal van regels die orde moeten brengen in de samenleving. Afhankelijk 
van de overheid die ze uitvaardigt, spreken we van wetten, decreten, ordonnanties, besluiten, 
verdragen enzovoort. Ze kunnen van toepassing zijn op verschillende niveaus: internationaal, 
federaal, op niveau van de gemeenschappen en gewesten, provinciaal of gemeentelijk.

In dit hoofdstuk bekijken we de instellingen die deze regels opstellen, uitvoeren en de naleving 
ervan controleren. We vertrekken daarbij van de instellingen die het dichtst bij ons staan en 
verkennen de andere niveaus in steeds grotere cirkels: van de gemeente naar het internatio-
nale niveau.

In deze module leer je over: 

Besluitvorming gebeurt op verschillende niveaus  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  132

De gemeente   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137

De provincie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144

De federalisering  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148

De gemeenschappen en de gewesten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156

De federale overheid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164

De hoven en de rechtbanken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169

De Europese Unie  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  179

De Verenigde Naties .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  203
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Focus 
Verzamel gedurende enkele weken informatie over de politiek en be sluitvorming op verschil-
lende niveaus: de gemeente, de provincie, de gemeenschappen en de gewesten, de federale 
staat, de Europese Unie, internationale instellingen.
Spreek af wie welk medium (krant, tijdschrift, nieuwssite,...) volgt. Noteer telkens de datum en 
de aard van de bron van de informatie (bijvoorbeeld officiële documenten en persberichten van 
de overheid, standpunten van een journalist, lid van de regering, lid van de oppositie...). Orden 
de informatie volgens de hoofdstukken in deze module.

De federale minister voor Fraudebestrijding 
kondigt nieuwe maatregelen aan.

BRUSSEL

“Europese ministers van Visserij beslissen 
vandaag over de visquota.”

Om overbevissing tegen te gaan en duurzame visvangst te bevorderen zitten de ministers samen.

Vragen? Je gemeente helpt!
Wie vragen heeft over leefloon, huurtoelage, de bedeling van warme maaltijden, 

budgetbegeleiding en rechtshulp kan daarvoor wekelijks terecht bij het OCMW.

Samen met de Vlaamse overheid bouwt de 
huisvestingsmaatschappij nieuwe sociale woningen aan het kerkplein. De burgemeester zal maandag de eerste steen leggen. 

De nieuwe woningen bieden onderdak aan zes gezinnen. Elke woning heeft een 

klein tuintje of terras. Er werd extra aandacht besteed aan de isolatie en een laag 

energieverbruik.

Vlaams minister van 
Welzijn stelt actieplan op 

voor kinderopvang.
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A Besluitvorming gebeurt op 
verschillende niveaus

Opdracht: Het bestuur van een vereniging 
Overheid en bestuur is geen ver-van-mijn-bed-show, geen zaak van ‘Brussel’ alleen. Ook in jouw 
directe omgeving zijn er overheden en instellingen en worden er besluiten genomen. Misschien 
ben je er zelf wel bij betrokken in de jeugdraad, de sportclub, het scholierenparlement...

a. Bij welke vereniging(en) ben jij zelf direct betrokken? 
b. Ben je enkel lid of zetel je ook in bestuursorganen? 
c. Wellicht moeten er ook beslissingen genomen worden. Is hiervoor een bepaalde struc-

tuur of procedure uitgewerkt? Met andere woorden, hoe gebeurt de besluitvorming? 
Heeft iedereen zicht op de beslissingen of worden ze door een kleine groep genomen?

d. Heb je de indruk inspraak te hebben? 
e. Zo ja, zou je meer inspraak willen?
f. Noem je de besluitvorming democratisch of niet? Licht toe.

Opdracht: Het bestuur van een leerlingenraad
In zo goed als elke school is er een schoolraad en een leerlingenraad. 
Die organen geven de leerlingen formeel een stem in de besluitvorming op school. 
Om de goede werking van de leerlingenraad te garanderen, werden statuten opgesteld. 
Statuten zijn de algemene grondregels van een vereniging. Je zou de leerlingenraad een 
beetje kunnen vergelijken met een ‘echt’ parlement. 

IS ER IN JOUW SCHOOL EEN LEERLINGENRAAD? 

JA!
a. Hoe is de leerlingenraad samengesteld?
b. Welke punten komen allemaal op de agenda? 
c. Heeft de leerlingenraad echt impact op de school? Met andere woorden, heeft de leer-

lingenraad al echt dingen veranderd? Welke? 
d. Hoe verloopt de besluitvorming? Is daarvoor een procedure uitgewerkt?
e. Is de leerlingenraad een voorbeeld van democratie op school? Waarom wel? Waarom niet?
f. Zijn er aspecten in de werking van de leerlingenraad die je zou veranderen? Welke 

concrete stappen kun/zul je ondernemen om de leerlingenraad beter te laten werken? 
Waarom zijn die stappen zinvol? Met wie ga je overleggen, onderhandelen?

NEEN?
Zijn er in jouw school andere manieren waarop leerlingen en ouders kunnen participeren 
aan het schoolbeleid? Beschrijf ze. 
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Basisinformatie: Politieke besluitvorming,  
hoe werkt dat?

De politiek moet luisteren naar wat bij de bevolking leeft, moet voor maatschappelijke proble-
men oplossingen zoeken en moet de best mogelijke oplossing voor iedereen in de praktijk 
brengen, dat alles binnen het kader van de democratische rechtsstaat.

Een eerste vraag is hoe een probleem op de politieke agenda komt. In een samenleving zijn 
er heel wat problemen die individuele mensen ervaren of die grote groepen treffen. Maar niet 
alle problemen worden een zaak van de overheid. Drukkingsgroepen en actiegroepen, de 
aandacht van de media, de bevolking die massaal op straat komt, een politieke partij die zich 
over het probleem uitspreekt, … er zijn meerdere factoren die bepalen of een probleem al dan 
niet op de politieke agenda komt te staan.

AGENDASETTING

sociale
bewegingen MEDIA

sociale
MEDIA

je mening
geven op
publieke

fora

je recht op 
informatie
gebruiken

protest
acties parlement

verkiezingen

politieke partijenInspraak en
participatie bij 

beslissingen

ngo's
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Zodra een probleem op de politieke agenda staat, moet men zoeken naar een oplossing. 
Maar er is niet één oplossing, er zijn er vele. Wat is een goede oplossing? Welke nadelen zijn 
eraan verbonden? Welke alternatieven zijn er? Politieke partijen en allerlei organisaties en druk-
kingsgroepen zullen proberen om hun oplossing als de beste voor te stellen. 

Vervolgens moet de overheid kiezen voor een oplossing. Vaak gaat hier veel tijd over, een pro-
bleem staat niet plots bovenaan de agenda. Er moet ook beslist worden hoeveel middelen men 
kan en wil investeren in de oplossing. Er is uitgebreid overleg met allerlei betrokken partijen en 
daarbij speelt het gewicht van de drukkingsgroepen mee. 

Tot slot gaat de overheid de gekozen oplossing uitvoeren. Dat loopt niet altijd van een leien 
dakje. Er moeten voldoende middelen zijn, de ambtenaren moeten de beslissing goed uitwer-
ken, er moeten controles georganiseerd worden op de uitvoering en eventuele sancties bij 
overtredingen. De uitvoering kan mank lopen en dan moet er bijgestuurd worden.

Politieke besluitvorming is zeker niet alleen een zaak van politici. Het maatschappelijke mid-
denveld speelt een belangrijke rol in alle fasen waarin beslissingen tot stand komen.

Hoe dat proces verloopt, is hieronder schematisch weergegeven. 

POLITIEKE BESLUITVORMING

MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM

ONTWERPEN VAN MOGELIJKE
OPLOSSINGEN

Actiegroepen Werkgevers-
organisaties

Betogingen,
‘de straat’ Werknemers

Niet-georganiseerde
burgers Vakbonden

Scholieren
en studenten

Consumenten-
organisaties

Grote 
internationale 

bedrijven

Milieugroepen

Boerenorganisaties

enzovoort …

Middenstands-
organisaties

enzovoort ...

Middenveldorganisaties Media Politieke 
partijen

KEUZE VAN EEN OPLOSSING

UITWERKING EN UITVOERING
VAN DE OPLOSSING
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Opdracht: Voorbeelden van maatschappelijke problemen
 ● Zoek in je verzamelde informatie berichten over acties van drukkings- en belangengroepen 

die het beleid proberen te beïnvloeden.
 ● Over welk maatschappelijk probleem gaat het?
 ● Plaats de drukkings- of belangengroepen in het schema ‘Politieke besluitvorming’.
 ● Zijn er nog andere organisaties actief op dat gebied? Zo ja, welke?
 ● Voor welke oplossing ijveren die organisaties?
 ● Kwam het probleem al op de politieke agenda? Zo ja, werd er ook al een oplossing 

uitgewerkt?

Basisinformatie: Bestuursniveaus

Wat moeten we weten over het land waarin we leven?
Heel wat feiten zijn bij de meeste mensen wel gekend en ervaren we ook dagelijks. We leven 
in een dichtbevolkt land, met 372 inwoners per km2. We hebben een uitgebreid wegennetwerk 
en goed openbaar vervoer.
We hebben een hoge levensverwachting (79,2 jaar voor mannen en 83,7 voor vrouwen in 2018), 
18,9 % van onze bevolking is 65 jaar of ouder. In België geldt voor alle kinderen van van 5 tot 
18 jaar de leerplicht. 

We hebben een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid met kinderbijslag, pensioenen, ziekte-
verzekering, werkloosheidsuitkeringen en betaalde vakantie. Onze gezondheidszorg behoort 
tot de beste ter wereld. Ondanks ons sociaal stelsel leeft toch nog 16,4% % van onze bevolking 
in 2018 onder de armoedegrens.* 

Maar wie wil weten hoe in België het bestuur is georganiseerd, heeft daar een hele kluif aan. 
Ons land zit immers ingewikkeld in elkaar.
België wordt doorkruist door een taalgrens, met aan beide zijden regio’s waar de sociaal-
economische realiteit en de cultuur erg verschillend zijn. De conflicten die daardoor rijzen zijn 
altijd vreedzaam opgelost. We zijn meesters in het vinden van compromissen, ‘het Belgische 
compromis’ is een begrip.
Het resultaat van die compromissen is een ingewikkelde staatstructuur, met een federale 
overheid, drie gemeenschappen en drie gewesten, die elk eigen bevoegdheden hebben. De 
domeinen waarvoor ze bevoegd zijn, kunnen ze organiseren zoals zij dat wensen.

* Actuele cijfers vind je op de website van Stabel: statbel.fgov.be.
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Ten slotte is België ook een van de lidstaten van de Europese Unie. In die Europese Unie wor-
den heel wat belangrijke beslissingen genomen waar alle lidstaten zich aan moeten houden.

Op alle bestuursniveaus moeten de principes van de democratische rechtsstaat worden toe-
gepast en een goed bestuur betekent ook dat elke beslissing moet genomen worden op het 
meest passende niveau (het subsidiariteitsprincipe).
Hoe het bestuur in de verschillende niveaus georganiseerd is, wordt in de volgende hoofdstuk-
ken uitgelegd.

Europese Unie

(supranationaal niveau)

De 

federale 

staat

België

10 provincies

3 gemeenschappen

Vlaamse Gemeenschap

Franse Gemeenschap

Duitstalige Gemeenschap

581 gemeenten 
(300 Vlaamse, 262 Waalse  

en 19 Brusselse)

3 gewesten

Vlaams Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofd

stedelijk Gewest
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B De gemeente

De beslissingen die in de gemeente worden geno-
men, voelen wij direct: de burgemeester verbiedt 
een fuif, het jeugdhuis krijgt een nieuw lokaal, 
zone 30 wordt ingevoerd, de hoofdstraat wordt 
autovrij, enzovoort.

Focus 
Selecteer uit de regionale berichten van kran-
ten, tv-zenders of nieuwssites de informatie die 
te maken heeft met de gemeentelijke overheid. 
Werk in groepjes aan de hand van de volgende vra-
gen één thema uit en stel het voor aan de klas.

a. Beschrijf het thema van het bericht en de reden 
waarom het in het nieuws kwam. 

b. Welke overheidsdiensten of -organen komen ter sprake?
c. Wie heeft beslissingsbevoegdheid?
d. Krijgt de bevolking inspraak?

Opdracht: Ken je gemeente 
Zoek informatie op over het bestuur van jouw gemeente.
Stel je gemeente op een creatieve manier voor aan de rest van je klas. Zorg ervoor dat je pre-
sentatie minstens de volgende elementen bevat:

a. De gemeenteraad: wie, wat, waar?
b. Het college van burgemeester en schepenen (of het schepencollege): wie, wat, waar?
c. De burgemeester
d. De begroting van je gemeente 
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Basisinformatie: Het bestuur van de gemeente 

De gemeente is de kleinste bestuurlijke indeling. Ze staat het dichtst bij de burger. 
Vlaanderen kent al gemeenten sinds de middeleeuwen. Brugge en Gent waren in de 14de 
eeuw bijna stadsrepublieken. Vandaar dat elke gemeente een wapenschild en een gemeen-
tevlag heeft. 

In het begin van de jaren ‘70 telde België 2.359 gemeenten. Dit was veel te duur en in 1976 voerde 
men een eerste fusieoperatie door: meerdere gemeenten werden telkens tot één gemeente 
samengevoegd. Vandaag telt België nog 581 gemeenten, waarvan 300 in Vlaanderen. 

Wat doet de gemeente?

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alles wat van gemeentelijk belang is. Dat wil con-
creet zeggen: alles wat niet tot de bevoegdheden van de federale overheid, de gewesten, de 
gemeenschappen en de provincies behoort.
De gemeenten hebben twee soorten bevoegdheden:

1. De zorg voor het gemeentelijk belang
Dit omvat beslissingen en taken waar de inwoners van de 

gemeente wel bij varen en die de gemeente 
goed doen ‘draaien’. Gemeenten kun-

nen op dat vlak zelf bepalen wat ze 
doen. Ze kunnen ieder initiatief nemen 
dat hen niet uitdrukkelijk verboden 
is door wetten, besluiten of decre-
ten (bijvoorbeeld: de gemeente kan 
geen oorlog verklaren maar wel een 
jeugdhuis oprichten of een sporthal 
bouwen).

2. Verplichtingen die van hogerhand 
worden opgelegd

De gemeente moet ook een aantal opdrachten 
uitvoeren die ze krijgt van de hogere overheden 

(Vlaanderen en België). Zo is elke gemeente ver-
plicht om een register bij te houden met de geboorten, 

huwelijken en overlijdens van haar inwoners. Ze moet bij 
verkiezingen een kiezerslijst opstellen en de oproepingsbrie-

ven versturen. De gemeente levert identiteitskaarten en rijbewijzen 
af. Ze beslist over bouwvergunningen. 

 Het gemeentedecreet gaat ervan uit dat de gemeenten zoveel mogelijk zelf 
de verantwoordelijkheid moeten dragen voor de organisatie en de financiering van hun 
bestuur.
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De gemeente wordt bestuurd door drie organen:

De inkomsten van de gemeente:

1.  Belastingen en retributies: personenbelastingen en opcentiemen op de onroerende 
voorheffing, retributies voor huisvuilophaling enzovoort.

2.  Fondsen en subsidies: middelen die de gemeente krijgt van de Vlaamse overheid.
3.  Tarieven die de bevolking betaalt voor het gebruik van infrastructuur van de gemeente, 

bijvoorbeeld voor de gemeentelijke sporthal.

De gemeenteraad

Het college 
 van burgemeester  

en schepenen  
(of het schepencollege) De burgemeester

De gemeenteraadsleden 
worden om de zes jaar door 
de inwoners van de gemeente 
verkozen op de tweede 
zondag van oktober. 

Een gemeente heeft 7 tot 
55 gemeenteraadsleden, 
afhankelijk van het aantal 
inwoners van de gemeente. 

In de gemeenteraad zijn 
de leden verdeeld in politieke 
fracties die samen een 
meerderheid vormen of in 
de oppositie zitten. 
De meerderheid draagt 
de burgemeester en de 
schepenen voor.

De gemeenteraad houdt 
minstens 10 keer per jaar 
openbare zittingen over het 
bestuur van de gemeente en 
de gemeenteraad controleert 
het schepencollege.

De gemeenteraad bespreekt 
en keurt de begroting en 
de jaarrekening van de 
gemeente goed.
De gemeenteraad beslist 
ook over het houden 
van een gemeentelijke 
volksraadpleging.

Het schepencollege bestaat 
uit de burgemeester en 2 tot 9 
schepenen.  
Het aantal schepenen hangt 
af van het aantal inwoners. 
In het schepencollege moet 
minstens één persoon van  
het andere geslacht zitten.

De burgemeester wordt 
voorgedragen door de 
meerderheid van de 
gemeenteraad en benoemd 
door de deelstaatregering.

De burgemeester is het 
hoofd van de gemeente, 
de vertegenwoordiger 
van de regeringen en hij 
heeft ook ruime politionele 
bevoegdheden. 

De burgemeester, als hoofd 
van de gemeente, 
• is voorzitter van het 

schepencollege;
• ondertekent de briefwisse-

ling van de gemeente;
• waakt over het bijhouden 

van de registers van de 
burgerlijke stand;

• kan, als hoofd van de 
lokale politie, zelf politie-
verordeningen maken en 
de federale politie of het 
leger vorderen.

Het schepencollege voert het 
dagelijks bestuur van de 
gemeente binnen de lijnen 
van het bestuursakkoord 
dat na de verkiezingen werd 
afgesloten tussen de partijen 
van de meerderheid. 
Het schepencollege voert ook 
opdrachten van algemeen 
belang uit (bijvoorbeeld het 
bijhouden van kiezerslijsten 
en registers van de burgerlijke 
stand, onderhoud van 
buurtwegen en waterlopen).

Het schepencollege geeft 
uitvoering aan de besluiten 
van de gemeenteraad en 
aan de regels van de hogere 
overheden.

Het schepencollege neemt 
alle beslissingen collegiaal. 
Een individuele schepen 
kan dus geen beslissingen 
nemen zonder dat het hele 
schepencollege hiermee 
akkoord gaat.

Als vertegenwoordiger van 
de regeringen staat de 
burgemeester in voor de 
uitvoering van de wetten, 
decreten en reglementen van 
de hogere overheden.
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Opdracht: Yemeenteraad 
Bezoek het gemeentehuis en woon een gemeenteraad bij.

a. Herken je in de verschillende diensten in het gemeentehuis de verschillende taken van 
de gemeente?

b. Verzamel de uitnodiging voor de gemeenteraad, de agendapunten, het verslag van de 
gemeenteraad of de notulen, de persartikels over die gemeenteraad.

c. Bespreek vooraf de agenda: is de volgorde van de agendapunten willekeurig? Welke 
punten zijn volgens jou belangrijk? Kijk achteraf of die ook in de pers aan bod komen. 

d. Woon de gemeenteraad bij en observeer. Hoe reageren de meerderheid en de oppo-
sitie op elkaars voorstellen? Is er partijtucht bij de stemmingen? Stemmen sommige 
leden van de meerderheid afwijkend? Noteer de tijd die elk agendapunt krijgt. 

e. Maak een schets van de raadzaal en duid de plaats aan van de voorzitter van de gemeen-
teraad, de burgemeester, de schepenen, de fracties, de agent, de pers en het publiek. 

f. Maak een verslag. Vergelijk jouw verslag met wat in de pers verschijnt en met het officiële 
verslag van de gemeenteraad.

g. Ga naar de website van de gemeente waar je woont. Ga na of de gemeenteraad live 
gestreamd wordt of nadien kan herbekeken worden.

Opdracht: Op de agenda van de gemeenteraad: 
sluikstorten

Je klas is vandaag gemeenteraad. Eén leerling is de schepen van leefmilieu, 
één iemand is de burgemeester en één leerling is de voorzitter van de 
gemeenteraad. Eén leerling maakt het verslag van de gemeenteraad en 
eentje is journalist voor de plaatselijke krant. De andere leerlingen zijn 
gemeenteraadsleden.
Op de agenda staat het probleem van sluikstorten naast de glasbollen 
in de Schoolstraat.

Wat is het probleem? In de Schoolstraat staan drie glascontainers waar de 
mensen hun glazen flessen en bokalen kunnen weggooien dat vervolgens wordt 

opgehaald en gerecycleerd. Maar naast de glascontainers wordt er voortdurend 
ander huisvuil achtergelaten. Het ligt er steeds vol met plastic zakjes met huishoudelijk 

afval en oude kleren. Er stond zelfs al eens een oude zetel.
De gemeenteraad moet een oplossing formuleren om het sluikstorten te stoppen.
Houd in deze oefening met de volgende zaken rekening:
• Alle leden van de gemeenteraad mogen hun mening geven over een mogelijke oplossing. 

Ze moeten uiteindelijk samen naar de beste oplossing zoeken.
• De voorzitter van de gemeenteraad moet ervoor zorgen dat de gemeenteraadszitting goed 

en ordelijk verloopt.
• Op het einde van de vergadering moet er gestemd worden over het voorstel.
• Het verslag moet de verschillende argumenten van de gemeenteraadsleden duidelijk 

weergeven.
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Basisinformatie: Het sociaal beleid van de gemeente 

Een belangrijke opdracht van de gemeente is het sociaal beleid. Gemeenten moeten ervoor 
zorgen dat alle burgers, en zeker de meest kwetsbaren, toegang hebben tot de sociale grond-
rechten zoals sociale bijstand, arbeid, goede huisvesting, onderwijs, zorg en hulpverlening. 
Het sociaal beleid van de gemeente staat heel dicht bij de burgers en gaat over heel concrete 
noden: kinderen in armoede, zorgbehoevende senioren, gezinnen met een nood aan kinder-
opvang, integratie van nieuwkomers, een goede huisvesting enzovoort. 

Gemeenten organiseren daarvoor vaak zelf hulp- en dienstverlening, vooral wanneer er onvol-
doende aanbod is van private dienstverleners of wanneer het privaat initiatief voor sommige 
kansengroepen te duur is. Zo hebben heel wat gemeenten crèches naast private kinderopvan-
ginitiatieven of baten heel wat gemeenten woonzorgcentra uit, naast private woonzorgcentra. 
En veel OCMW’s organiseren de bezorging van warme maaltijden aan senioren, poetsdien-
sten, thuiszorg enzovoort.

Enkele concrete voorbeelden waarvoor je bij de sociale diensten van je gemeente en het OCMW 
terecht kunt:

 ● Advies en rechtshulp
 Wanneer je je weg niet vindt in de toepassing van de sociale wetgeving, de administratie 

of je mogelijke rechten kan het OCMW je informatie geven, je verder helpen of bemid-
delend optreden. Je kunt bij het OCMW ook rechtshulp krijgen, bijvoorbeeld wanneer je 
problemen hebt als huurder, wanneer je een factuur niet kunt betalen enzovoort.

 ● Voorschotten op uitkeringen
 Wanneer iemand recht heeft op een sociale zekerheidsuitkering of een andere vorm 

van inkomen, maar door allerlei omstandigheden de uitkering nog niet ontvangen heeft, 
kan het OCMW een voorschot toekennen. Zodra de betrokkene de uitkering ontvangt, 
vordert het OCMW het voorschot terug. 

 ● Leefloon
 Als je geen of een te laag inkomen hebt, kun je een leefloon krijgen. Maar het OCMW 

biedt ook meer dan financiële hulp. Het OCMW zal mensen met een leefloon extra 
begeleiden om hun kansen op tewerkstelling te vergroten. Het doel is steeds de maat-
schappelijke integratie van mensen te bevorderen.

 ● Schuldbemiddeling 
 Wanneer je schulden hebt, kan het OCMW je helpen om in de mate van het mogelijke je 

schulden af te betalen en tegelijkertijd erover waken dat je nog een menswaardig leven 
kunt leiden. Het OCMW begeleidt mensen met schulden vanuit de idee dat iedereen een 
nieuwe start moet kunnen nemen.

 ● Vreemdelingen en asielzoekers 
 Het OCMW staat ook in voor de hulpverlening aan vreemdelingen zonder of met een 

beperkte verblijfsvergunning en voor de tijdelijke opvang en hulpverlening aan asielzoekers. 

Opdracht: Leefloon 
Zoek op internet het volgende op:

a. Hoe wordt de armoededrempel berekend? Wat betekent dit concreet voor een  
éénoudergezin met twee kinderen jonger dan 14 jaar?

b. Zoek op hoeveel een leefloon bedraagt voor één ouder met twee kinderen jonger 
dan 14 jaar.

c. Vergelijk het leefloon met de armoededrempel. Wat stel je vast?
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Basisinformatie: Hoe heb ik als burger inspraak in mijn 
gemeente?

De burger kan inspraak hebben in het beleid van de gemeente door middel van de adviesra-
den, de procedure van ‘voorstellen van burgers’, het spreekrecht na de gemeenteraadszitting, 
de gemeentelijke volksraadpleging en het petitierecht.

Adviesraden zijn de officieel erkende inspraakorganen voor de bevolking in de gemeente. 
Een adviesraad is een vergadering van personen die door de gemeenteraad gevraagd wordt 
een advies te formuleren over een of meer vraagstukken. Het is dus een louter adviserend 
orgaan dat niet-bindende adviezen uitbrengt aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan 
adviesraden oprichten, maar hoeft aan die raden geen beslissingsbevoegdheid over te dragen. 

Soms is de oprichting van een adviesraad wettelijk of decretaal verplicht. Dat geldt voor de 
raden voor cultuurbeleid, de sportraden, de jeugdraden en de gemeentelijke raden voor advies 
in de ruimtelijke ordening. 

Er zijn functionele adviesraden en territoriale adviesraden. De functionele adviesraden werken 
rond een bepaald beleidsthema (cultuur, sport, milieu…) of een bepaalde doelgroep (jeugd, 
senioren...). De werking van territoriale raden is gebaseerd op een bepaald gebied binnen de 
gemeente. Dat kan een deelgemeente zijn, een buurt of een wijk. 

Opdracht: Adviesraden 
Zoek voor jouw gemeente uit welke adviesraden er bestaan. Verdeel de adviesraden over 
verschillende klasgroepjes en ga na wie er zetelt in jouw adviesraad. Waarover heeft de advies-
raad een advies uitgebracht? Wat heeft de gemeenteraad met dat advies gedaan? 
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Basisinformatie: Openbaarheid van Bestuur 

Als inwoner wil je weten wat je gemeente doet en beslist. 
Dat kan door het decreet op de Openbaarheid van Bestuur. Volgens dat decreet is elke over-
heid in Vlaanderen verplicht om haar burgers zo goed mogelijk te informeren. 
De Vlaamse overheid, de provincies, gemeentebesturen, OCMW’s en andere besturen moe-
ten je duidelijke informatie geven over hun beleid en over hun dienstverlening. Ze doen dat 
bijvoorbeeld via een infoblad, op hun website, via brieven, tijdens informatievergaderingen, via 
sociale media, aan de telefoon of aan het loket. Wanneer je een brief krijgt van een overheid, 
dan moet daar steeds de naam en het telefoonnummer op staan van de persoon die jouw dossier 
behandelt. 
Als je zelf een vraag hebt voor de overheid, dan moet de ambtenaar die je dossier behandelt je 
zo goed mogelijk verder helpen. Weet je niet bij welke overheid je moet zijn, dan kun je gratis 
bellen naar de Vlaamse Infolijn op het nummer 1700. De Vlaamse Infolijn verwijst je door naar 
de juiste dienst of persoon. 

Je hebt ook het recht om de documenten van de overheid in te kijken, bijvoorbeeld het milieu-
rapport van een bedrijf in je buurt, een dossier over de aanleg van een weg… 
In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Je kunt ze inkijken, er meer uitleg over 
vragen of er een kopie van krijgen. 
Er zijn wel een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer er een geheimhoudingsverplich-
ting is, voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economische belang van de 
overheid, de openbare orde… 
Hoe dan ook moet de overheid in detail motiveren waarom ze je aanvraag afwijst als ze vindt 
dat een uitzondering van toepassing is. 

Hoe kun je een aanvraag indienen om een bestuursdocument in te kijken of een kopie te 
krijgen?

 ●  De aanvraag moet schriftelijk gebeuren (per brief of per e-mail).
 ●  Vermeld zo duidelijk mogelijk wat je precies wilt: welke documenten, in welke vorm. Ook 

je naam en adres mogen niet ontbreken. 
 ●  Je moet niet aantonen dat je belang hebt bij het openbaar maken van een bestuurs-

document, behalve wanneer het gaat om informatie van persoonlijke aard. 
 ●  Richt je aanvraag aan de overheidsdienst die over het bestuursdocument beschikt of 

aan de communicatieambtenaar van die overheid. 
 ●  Als je aanvraag te algemeen geformuleerd is of onredelijk is (bijvoorbeeld een massa 

kopieën vergt), dan zal men je vragen om de aanvraag te specificeren of te vervolledigen. 
 ● Zodra je aanvraag bij de juiste dienst is terechtgekomen, wordt ze geregistreerd. Op 

www.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur kun je de verdere procedure 
nakijken.



144 Overheden en instellingen
C De provincie

De provincieC

Focus 
Selecteer uit de regionale berichtgeving van kranten, tv-zenders of nieuwssites informatie die 
te maken heeft met de provinciale overheid. 
Werk in groepjes aan de hand van de volgende vragen één thema uit en stel het voor aan de klas.

a. Beschrijf het thema en de reden waarom het in het nieuws komt. 
b. Welke overheidsdiensten of -organen komen ter sprake? 
c. Wie heeft beslissingsbevoegdheid?

Basisinformatie 

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 sinds 1995 een aparte regeling. De 19 Brusselse gemeenten, die 
samen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vormen, maken geen deel meer uit van een 
provincie. De bevoegdheden die in de rest van het land door de provincies worden uitge-
oefend, werden in Brussel toegewezen aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of aan de 
gemeenschapscommissies.
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Wat doet de provincie?

Provinciebesturen voeren een eigen beleid binnen de grenzen van de provincie. De taken van 
een provincie werden vastgelegd in het provinciedecreet. Die taken zijn:

 ● bovenlokale taken die het lokale, gemeentelijke belang overstijgen en die gemeenten 
moeilijk zelf kunnen behartigen

 ● ondersteunende taken voor andere overheden (op verzoek van de federale of Vlaamse 
overheid of de gemeenten) 

 ● gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio organiseren: de provincie 
organiseert samenwerking tussen de verschillende partners (lokale besturen, privé-
organisaties, Vlaamse overheid,…) en zoekt samen met die partners naar oplossingen 
voor maatschappelijke problemen. 

Zo zijn de provincies bevoegd voor:
 ● de aanleg en het beheer van provinciedomeinen, fietsroutes, wandelpaden,... De pro-

vincies spelen daarmee een belangrijke rol in het streektoerisme in samenwerking met 
de gemeenten en Toerisme Vlaanderen

 ● het beheer van waterwegen en preventie van wateroverlast
 ● het beheer van natuurgebieden
 ● het provinciaal beleid voor ruimtelijke ordening en leefmilieu (bepaalde omgevingsver-

gunningen worden door de provincies gegeven)
 ● eigen initiatieven en coördinatie van het beleid rond economie en werkgelegenheid in 

de provincie
 ● crisiscoördinatie in de provincie. De provinciegouverneur kan een provinciaal noodplan 

activeren bij grootschalige noodsituaties waarbij meerdere gemeenten betrokken zijn of 
de hulpdiensten uit de hele provincie bijstand moeten verlenen. De provinciegouverneur 
coördineert in dat geval de hulpdiensten. 

Voor de bevoegdheden cultuur, jeugd, sport of welzijn voeren de provincies geen taken (meer) uit.
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De provincie wordt bestuurd door drie organen:

De provincieraad De deputatie De gouverneur

De deputatie bestaat 
uit een voorzitter (de 
provinciegouverneur), 
een secretaris (de 
provinciegriffier) en vier 
leden-gedeputeerden, 
verkozen uit en door 
de provincieraad.

De deputatie voert 
de besluiten van de 
provincieraad uit 
en beslist over alle 
zaken die tot het 
dagelijks bestuur van 
de provincie behoren. 
De deputatie is het 
uitvoerende orgaan 
van de provincie.

De gouverneur wordt benoemd door 
de Vlaamse Regering. De inwoners 
van een provincie kunnen hun 
gouverneur niet zelf kiezen. 
De gouverneur is de vertegenwoor-
diger of “commissaris” van de 
federale en Vlaamse regering in 
de provincie. Hij heeft een drievou-
dige opdracht: 

Federale taken van de gouverneur:
• De gouverneur is mee verant-

woordelijk voor de veiligheid in 
de provincie. Bijvoorbeeld bij 
rampen coördineert hij de hulp-
acties van brandweer, politie en 
civiele bescherming. Hij zit ook 
het provinciale veiligheidsoverleg 
voor.

• Hij vertegenwoordigt de provincie 
bij officiële plechtigheden. 

Provinciale taken:
• De gouverneur is voorzitter van de deputatie, 

maar mag er niet meestemmen.
• Hij is aanwezig tijdens de provincieraad, 

maar heeft ook daar geen stemrecht.

Vlaamse taken van de gouverneur:
• Hij houdt toezicht op de steden en gemeenten. De 

gouverneur kan tegen beslissingen van de gemeente 
ingaan. Hij kan bijvoorbeeld het meerjarenplan van een 
gemeente schorsen, in afwachting van een definitieve 
beslissing van de Vlaamse Regering.

• Hij behandelt klachten van burgers tegen lokale 
besturen.

• Hij kan voorstellen doen over bijvoorbeeld het verkeer, 
de ruimtelijke ordening... De Vlaamse Regering kan hem 
ook opdrachten geven voor de economische ontwikke-
ling van de provincie.

1

2

3

De leden van de 
provincieraad worden om 
de zes jaar recht streeks 
verkozen op de tweede 
zondag van oktober. 

De provincieraad kiest  
onder zijn leden een 
voorzitter en een of meer 
ondervoorzitters en stelt 
zijn bureau samen.

De provincieraads-
verkiezingen vallen samen 
met de gemeenteraads-
verkiezingen.

De provincieraad is 
voor een provincie wat 
de gemeenteraad voor 
de gemeente en het 
Vlaams Parlement voor 
Vlaanderen is. Het is het 
wetgevende orgaan van 
de provincie.
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De inkomsten van de provincie:

De provincie haalt inkomsten uit provinciebelastingen, uit ontvangsten (bijvoorbeeld inkom-
geld voor provinciedomeinen), uit fondsen van de Vlaamse overheid en uit fondsen van andere 
overheden.

Opdracht: Je provincie in de kijker
Maak een promofilmpje voor een van de toeristische initiatieven van je provincie. Post het op 
de sociale media en tag je provincie. 

Provincieraadzaal VlaamsBrabant
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De federaliseringD

Toen België in 1830 onafhankelijk werd, legde de Grondwet de macht bij één centraal bestuur: 
het Belgische parlement en de Belgische regering. Vandaag ligt de macht bij zes besturen. 
Hoe is die ontwikkeling verlopen en waarom? Dat is het onderwerp van dit hoofdstuk. 

Basisinformatie

Federalisme, niet enkel een Belgisch fenomeen

Federaties komen om uiteenlopende redenen tot stand. Aparte staten kunnen zich samen-
voegen tot een federatie om gemeenschappelijke politieke of economische belangen na te 
streven. De Verenigde Staten van Amerika is een voorbeeld van deze beweging: de 13 koloniën 
verklaarden zich gezamenlijk onafhankelijk van Groot-Brittanië in 1776 en nadien breidde het 
land stelselmatig uit. 
De omgekeerde beweging doet zich voor wanneer regionale eisen voor autonomie gekana-
liseerd worden naar een federalisering binnen een bestaande staat. België, Spanje en het 
Verenigd Koninkrijk hebben een geschiedenis als unitaire staten, vooraleer de eis van bepaalde 
bevolkingsgroepen (Vlamingen, Basken, Catalanen, Schotten) de aanzet gaf voor meer macht 
voor de regio’s. 

Eisen voor meer regionale autonomie kunnen voortvloeien uit de aanwezigheid van verschil-
lende talen of religies in de regio’s of uit het bestaan van duidelijk aanwijsbare economische 
verschillen. Wanneer taalverschillen en sociaal-economische verschillen samenvallen, ver-
sterkt dat nog de eis voor meer autonomie van regio’s. 
Catalonië bijvoorbeeld is economisch een van de sterkste regio’s in Spanje en een meerder-
heid van de bevolking heeft Catalaans, en niet Spaans, als moedertaal.

Opdracht: Federalisme elders
Een federale staatsstructuur is geen typisch Belgisch fenomeen. Over heel de wereld zijn er 
landen waar regio’s in mindere of meerdere mate autonomie hebben.
Groot-Brittannië (met Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland), Duitsland (met 16 deelstaten 
of Länder), Italië (met 5 autonome regio’s), Spanje (met zeventien autonome gemeenschap-
pen, meestal autonome regio’s genoemd, die allemaal hun eigen autonomiestatuten hebben), 
Zwitserland (met 26 kantons), de Verenigde Staten van Amerika, Canada,…. 

We nemen de Verenigde Staten onder de loep. Formuleer een antwoord op de volgende vragen 
over de VS:

a. Zoek de belangrijkste bevoegdheden op van de federale overheid in de VS. 
b. De Amerikaanse deelstaten zijn zelf bevoegd voor het strafrecht. Hoe uit zich dat in de 

bestraffing van zware misdaden? 
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Historiek

In België bestonden reeds lang voor de onafhankelijkheid belangrijke culturele, sociaal-econo-
mische en regionale verschillen.
Na de onafhankelijkheid van België in 1830 raakte de textiel- en nijverheidsindustrie in 
Vlaanderen in het slop, terwijl de zware industrie (kolen en staal), vooral gesitueerd in Wallonië, 
een bloeiperiode doormaakte. Omdat de industriële en bestuurlijke elite zowel in Vlaanderen, 
Brussel als Wallonië Frans sprak, was het Frans in heel België de voertaal in het openbare 
leven en de enige officiële landstaal. De Vlaamse beweging verzette zich in de 19e eeuw tegen 
deze Franstalige overheersing en eiste meer rechten voor het Nederlands. 

De taalwetten

Tussen 1873 en 1963 werden verschillende taalwetten goedgekeurd. In die wetten worden de 
Franse, de Nederlandse en de Duitse taal als officiële talen van België erkend en wordt het 
gebruik van de talen geregeld. 

In 1931 werd de eentaligheid van Vlaanderen en Wallonië wettelijk vastgelegd en werd bepaald 
dat de streektaal ook de bestuurstaal moest zijn. Vlamingen konden voortaan hun taal gebrui-
ken in al hun contacten met de overheid. In Vlaamse lagere en middelbare scholen werd het 
Nederlands de onderwijstaal.

Maar er bleef een breed grensgebied tussen Vlaanderen en Wallonië waarin de taalgrens niet 
vastlag. Het taalstatuut van deze gemeenten kon om de tien jaar worden gewijzigd door de 
resultaten van talentellingen. Als uit die talentelling bleek dat een taalminderheid in een meer-
derheid was veranderd (bv een Franstalige minderheid in een gemeente was een meerderheid 
geworden), kon de gemeenteraad beslissen de bestuurstaal aan die nieuwe toestand aan te 
passen. Die aanpassingen gebeurden nagenoeg altijd in het nadeel van de Nederlandstaligen.

In 1962 werd de taalgrens definitief vastgelegd en werden de talentellingen afgeschaft.
België werd ingedeeld in 4 taalgebieden: Nederlands in het noorden, Frans en Nederlands in 
Brussel-Hoofdstad, Frans in het zuiden en ten slotte Duits in de Oostkantons.

De taalgrens is de definitieve bevestiging van het territorialiteitsbeginsel. Dat wil zeggen dat 
een taal bij een streek hoort en dat de grenzen van die streek ook vastliggen. Wie in die streek 
komt wonen moet in zijn contacten met de overheid ook die taal gebruiken.

Een aantal gemeenten aan weerszijden van de taalgrens en in de Vlaamse rand rond Brussel 
kregen wel een bijzonder taalstatuut. De inwoners van deze gemeenten kunnen een beroep 
doen op taalfaciliteiten. Daarom noemt men deze gemeenten faciliteitengemeenten. De inwo-
ners van faciliteitengemeenten kunnen de communicatie met de gemeente in hun eigen taal 
laten verlopen, bijvoorbeeld formulieren en bestuursdocumenten krijgen in hun eigen taal. Ook 
kan voor hen lager onderwijs in de eigen taal worden georganiseerd.

Over de bedoeling van deze faciliteiten lopen de meningen nogal uiteen. Voor de Vlamingen 
zijn de faciliteiten opgevat als overgangsmaatregel om de Franstaligen de kans te bieden de 
officiële taal van het gebied te leren en zich aan te passen. Eenmaal aangepast, zijn geen 
faciliteiten meer nodig en doven ze uit. Voor de Franstaligen zijn de faciliteiten een garantie 
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voor iedereen om zijn taal te kunnen gebruiken waar en wanneer hij wil en om de rechten van 
de Franstaligen te garanderen. Tegengestelde meningen, die regelmatig voor spanningen en 
conflicten zorgen.

De faciliteitengemeenten:
• Vlaamse gemeenten met Franstalige faciliteiten: Bever, Herstappe, Mesen, Ronse, 

Spiere-Helkijn, Voeren en 6 gemeenten in de Brusselse rand: Drogenbos, Kraainem, 
Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezenbeek-Oppem

• Franstalige gemeenten met Nederlandstalige faciliteiten: Edingen (Enghien), Komen-
Waasten (Comines-Warneton), Moeskroen (Mouscron), Vloesberg (Flobecq)

• Franstalige gemeenten met Duitstalige faciliteiten: Malmedy, Waimes
• Duitstalige gemeenten met Franstalige faciliteiten: Amel, Büllingen, Burg-Reuland, 

Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren, Sankt Vith

De staatshervormingen

De verschillen tussen de regio’s in ons land hebben een proces van federalisering in gang 
gezet. Dat wil dus zeggen dat bevoegdheden van de centrale macht (het unitaire België) wor-
den overgeheveld naar de regio’s. In dit proces botsten verschillende visies.

De Vlamingen hadden lang moeten vechten om in hun eigen taal bestuurd te worden, om in 
het Nederlands onderwijs te krijgen, om hun taal te kunnen gebruiken. Zij vroegen dan ook om 
in Vlaanderen de bevoegdheid te krijgen over zaken waarvoor ze het gebruik van hun eigen 
taal hadden moeten afdwingen, zoals cultuur, onderwijs en welzijn. Vandaar ook dat ze de 
taalgrenzen als de afbakening tussen de gemeenschappen zagen en een Vlaamse, Franse en 
Duitstalige Gemeenschap vroegen. 

De Franstaligen hadden geen taalstrijd achter de rug en wilden in de eerste plaats een eigen 
sociaal-economisch beleid voeren. Na WO II geraakte de Waalse industrie in verval en wil-
den de Walen eigen beslissingen kunnen nemen om de economie te stimuleren. Ze vroegen 
daarom bevoegdheid voor materies als economie, leefmilieu, ruimtelijke ordening en wegen. 
Voor hen was het belangrijk dat ook Brussel, dat geografisch een eiland binnen de Vlaamse 
Gemeenschap vormt, een eigen bestuur kreeg. Vandaar dat zij uitgingen van een Vlaams, een 
Waals en een Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Er kwam uiteindelijk een compromis uit de bus: België werd zowel in gemeenschappen als in 
gewesten verdeeld, die elk hun eigen bevoegdheden kregen. Aan Vlaamse kant werden ver-
volgens onmiddellijk gemeenschap en gewest gefuseerd tot één Vlaamse deelstaat.

Tussen 1970 en 2011 werd de Belgische staat omgevormd van een unitaire naar een federale 
staat, in zes staatshervormingen. De eerste staatshervorming legde het federalisme vast. De 
overige staatshervormingen gingen over het overhevelen van bevoegdheden van het federale 
niveau naar de deelstaten.  
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Vlaamse Gemeenschap

Franse Gemeenschap

Vlaamse en Franse Gemeenschap

Duitstalige Gemeenschap

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Vlaamse Gemeenschap

Franse Gemeenschap

Vlaamse en Franse Gemeenschap

Duitstalige Gemeenschap

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Gemeenschappen en gewesten

De Gemeenschappen
 ● De Vlaamse Gemeenschap: 

alle inwoners van het 
Nederlandstalige taalgebied en 
de Brusselse Vlamingen.

 ● De Franse Gemeenschap: 
alle inwoners van het Franse 
taalgebied en de Franstalige 
Brusselaars.

 ● De Duitstalige Gemeenschap: 
alle inwoners van het Duitse 
taalgebied.

Elke gemeenschap heeft een eigen par-
lement dat decreten goedkeurt, en een 
regering die de decreten uitvoert. 

De Gewesten
 ● Het Vlaamse Gewest omvat het 

grondgebied van de vijf Vlaamse 
provincies.

 ● Het Waalse Gewest omvat het 
grondgebied van de vijf Waalse 
provincies.

 ● Het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest omvat de negentien 
gemeenten van 
Brussel-hoofdstad.

Het Waalse en Vlaamse Gewest hebben 
een eigen parlement, dat decreten goed-
keurt, en een regering die decreten uitvoert. 
Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft ook een parlement en een regering, maar de 
bevoegdheden zijn niet helemaal vergelijkbaar met die van de twee andere gewesten. De wet-
geving van het Brusselse Parlement noemt men dan ook geen decreten maar ordonnanties.
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De parlementen en regeringen van de deelstaten
Voor Vlaanderen zijn gewest en gemeenschap gefuseerd: Vlaanderen heeft dus slechts één 
parlement en één regering. In het Vlaams Parlement zetelen 118 verkozenen uit het Vlaamse 
Gewest en 6 Vlaamse verkozenen uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Ze 
vergaderen in Brussel. 

Het Waals Parlement telt 75 volksvertegenwoordigers die rechtstreeks 
verkozen worden in het Waalse Gewest. Zij zetelen in Namen. 

Het Parlement van de Franse Gemeenschap telt 94 leden. Er zijn 
geen aparte verkiezingen voor dat parlement. De 75 verkozenen 
van het Waalse Gewest en 19 verkozenen van de Franse taalgroep 
van het Brusselse Hoofdstedelijk Parlement zetelen automatisch ook 
in het Parlement van de Franse Gemeenschap. Het heeft haar zetel  
in Brussel.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeen schap 
telt 25 rechtstreeks verkozenen. Dat zijn de stem-
gerechtigde leden. Daarnaast hebben nog een aantal 
verkozenen van andere organen zitting in het Parlement van 
de Duitstalige Gemeenschap: de kamerleden en senatoren 
uit de kieskring Verviers, de volksvertegenwoordigers van het 
Waals Parlement uit de kieskring Verviers en de provincie-
raadsleden uit het district Eupen. Die mandatarissen hebben 

enkel een raadgevende stem.

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement telt 72 Franstalige en 
17 Nederlandstalige Brusselse verkozenen en het zetelt in Brussel.

 

Het Vlaams Parlement in Brussel

Het Waals Parlement in
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1. Anderlecht
2. Brussel
3. Elsene
4. Etterbeek
5. Evere
6. Ganshoren
7. Jette
8. Koekelberg
9. Oudergem
10. Schaarbeek

11. Sint-Agatha-Berchem
12. Sint-Gillis

13. Sint-Jans-Molenbeek
14. Sint-Joost-ten-Node

15. Sint-Lambrechts-Woluwe
16. Sint-Pieters-Woluwe

17. Ukkel
18. Vorst

19. Watermaal-Bosvoorde

De 19 gemeenten van Brussel
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De bevoegdheden in het federale België

In een federale staat is er een opdeling van bevoegdheden: sommige bevoegdheden worden 
uitgeoefend door de federale staat, andere door de verschillende deelstaten. In ons federale 
land is er geen hiërarchie tussen de wetten van het federale parlement en de decreten van 
de deelstaten. Een wet staat dus niet boven een decreet of omgekeerd. Ze gaan over andere 
bevoegdheden. 

Door de federalisering van België werden bevoegdheden van het federale beleidsniveau staps-
gewijs overgeheveld naar de gemeenschappen en gewesten. Dat ging altijd gepaard met vele 
onderhandelingen want de politieke partijen verschillen hierover van mening. Het laatste woord 
over de bevoegdheidsverdeling is zeker nog niet gevallen, onder meer de (gedeeltelijke) split-
sing van de sociale zekerheid staat op het programma van een aantal politieke partijen.

Opdracht: Vergelijk kranten
Verzamel kranten uit het Nederlandstalige en Franstalige landsgedeelte.

a. Welke onderwerpen komen aan bod in de hoofdbladzijden van de kranten?
b. Merk je verschillen over wat er wordt geschreven in de Vlaamse en Franstalige kranten? 

Zo ja, welke?
c. Wordt eenzelfde onderwerp verschillend behandeld of niet?
d. Vergelijk de artikels over de Belgische politiek. Wordt dit anders behandeld of niet? 

Opdracht: Zusterpartijen over de taalgrens
Sommige partijen in Vlaanderen hebben een zusterpartij in het Franstalige landsgedeelte. 
Maak een tabel met de Vlaamse partijen en hun Franstalige tegenhanger en noteer ook de 
partijvoorzitters erbij.
Ga bij twee zusterpartijen in de partijprogramma’s op zoek naar meningen over federalisering 
en over zelfstandigheid en bevoegdheden van de deelstaten. Komen de standpunten overeen?  

Het Vlaams Parlement in Brussel
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Conflicten oplossen in het federale België

Waar bevoegdheden verdeeld zijn, kunnen gemakkelijk conflicten ontstaan. Wie over wat 
bevoegd is, staat niet altijd duidelijk omschreven in de wet. Ook kan niet àlles bepaald worden.  

Stel dat een gewestregering beslist dat in haar gewest de btw verhoogd wordt, dan overschrijdt 
deze regering haar bevoegdheden want de btw is een federale belasting en daar kan alleen de 
federale regering over beslissen. Er ontstaat dan een bevoegdheidsconflict.

Een deelstaat kan ook beslissingen nemen die de belangen van een andere deelstaat schaadt. 
Dan spreken we van een belangenconflict. Stel dat Vlaanderen ertoe besluit om op zijn grond-
gebied een stuk weg niet aan te leggen. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kan daardoor 
in zijn economische belangen worden geschaad, bijvoorbeeld omdat er daardoor geen verbin-
ding komt met een industrieterrein. 

In onze Grondwet zijn een aantal waarborgen opgenomen om conflicten te beheersen, onder 
meer de bijzondere meerderheidswetten, de alarmbelprocedure en de paritaire ministerraad. 
Er bestaat ook een Overlegcomité dat is samengesteld uit ministers van de verschillende rege-
ringen in ons land en dat belangenconflicten door onderhandelingen probeert op te lossen. 

Twee instellingen waken over bevoegdheids- en belangenconflicten: De Raad van State en het 
Grondwettelijk Hof.

Het Grondwettelijk Hof 

Het Grondwettelijk Hof is geen echte rechtbank maar een hof dat waakt over de Grondwet 
en dat bevoegdheidsconflicten tussen wetten, decreten en ordonnanties beslecht. Daarnaast 
kan het Grondwettelijk Hof uitspraak doen over mogelijke schendingen van de fundamen-
tele rechten en vrijheden die in de Grondwet gewaarborgd worden door wetten, decreten en 
ordonnanties.

Het Grondwettelijk Hof kan nooit uit eigen beweging een arrest vellen. Het kan alleen uitspraak 
doen over kwesties die worden voorgelegd. 

De Raad van State 

De Raad van State buigt zich over elk wetsontwerp en elk ontwerp van decreet voordat het 
wordt ingediend bij het parlement. Vindt de Raad van State dat een wet- of decreettekst een 
bevoegdheidsconflict kan doen ontstaan, dan wordt dat probleem vermeld in het juridisch 
advies dat de Raad van State uitbrengt. Maar zo’n advies is niet bindend: het federale parle-
ment of een deelstaatparlement kan de wet- of decreettekst toch goedkeuren. In dat geval kan 
alleen het Grondwettelijk Hof de knoop doorhakken om de wet of het decreet te vernietigen. 
Tegen een arrest van het Grondwettelijk Hof is geen beroep meer mogelijk. Daarnaast kan elke 
burger de Raad van State vragen na te gaan of een beslissing van een overheid onwettig is. 
Indien dit blijkt, vernietigt de Raad van State die beslissing.
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Stelling: Pro en contra

Maak groepjes van 4 à 5 leerlingen. Elk groepje gaat aan een tafel zitten waar een blad met 
een stelling ligt. De groepjes denken na over argumenten voor en tegen deze stelling. De 
argumenten pro worden op de bovenste helft van het blad genoteerd, argumenten contra op 
de onderste helft. 
Schuif dan door naar de volgende tafel, waar je hetzelfde doet voor een andere stelling. 
Argumenten die al op het blad staan, mogen niet herhaald worden. Probeer dus om nieuwe 
argumenten te vinden.

1. Vlaanderen moet onafhankelijk worden.
2. Klimaat/milieu moet terug een federale bevoegdheid worden met één federale minister.
3. Vlaanderen en Wallonië moeten zelfstandig over alle bevoegdheden kunnen beslissen, 

behalve over defensie, veiligheid en buitenlandse zaken. 
4. Elke inwoner van België moet tweetalig (Nederlands-Frans) zijn.
5. Vlaanderen en Wallonië moeten aparte lidstaten van de Europese Unie worden.
6. Bij verkiezingen voor het federale parlement moeten kiezers in Vlaanderen ook op 

Waalse politici en partijen kunnen stemmen en omgekeerd.

Terugblik: Verboden te zeggen
In dit hoofdstuk werden heel wat specifieke termen vermeld. Om deze begrippen te herhalen, 
doe je deze oefening per twee. Jullie krijgen om beurt van je leraar een begrip dat je - zonder 
dat je medeleerling weet wat het begrip is - moet omschrijven aan je medeleerling. Maar... je 
mag een aantal woorden niet gebruiken in je omschrijving. Ook onderdelen van het te raden 
begrip zijn verboden te zeggen. Het duo dat het begrip als eerste raadt, heeft gewonnen.
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De gemeenschappen en de gewestenE

Focus 
Zoek in de verzamelde informatie artikels over de besluitvorming op het niveau van de 
deelstaten.
Kijk eens op de website van het Vlaams Parlement  www.vlaamsparlement.be of van het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement www.parlbruparl.irisnet.be.

a. Zoek een voorbeeld van een ‘ontwerp van decreet’ en van een ‘voorstel van decreet’ (of 
ordonnantie voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest).

b. Diep een voorstel of ontwerp van decreet verder uit: wie dient het in? Waarover handelt 
het? Welke weg heeft het afgelegd? Welke amendementen werden voorgesteld? Door 
wie? Kun je het amendement motiveren vanuit de partij die het voorstelt?

Kijk ook eens op www.vlaanderen.be. Je vindt er heel wat informatie over de structuur en 
de bevoegdheden van Vlaanderen. Bekijk de mededelingen van de Vlaamse Regering. Welke 
beslissingen heeft de Vlaamse Regering de afgelopen weken genomen?

Opdracht: 
Maak een infographic van het bestuur van Vlaanderen waarin de uitvoerende en de wetge-
vende macht duidelijk zichtbaar zijn. Zorg dat je infographic minstens volgende informatie 
toont:

 ● de fracties in het Vlaams Parlement met het aantal zetels en fractievoorzitters. Geef ook 
aan of ze tot de meerderheid of de oppositie behoren

 ● de voorzitter van het Vlaams Parlement
 ● de leden van de Vlaamse regering met hun bevoegdheden en de partij waartoe ze 

behoren

Geef extra informatie die je zelf essentieel vindt.

D
e plenaire vergadering van het Vlaams Parlement .
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Basisinformatie

De bevoegdheden van de gemeenschappen en 
gewesten

Bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap

Dit zijn de thema’s waarvoor Vlaanderen op dit moment als gemeenschap bevoegd is:

• Cultuur: taalgebruik, kunsten, cultureel erfgoed, musea, bibliotheken, media en sport

• Onderwijs: bijna alle aspecten van het onderwijsbeleid. Alleen de leerplicht, de minimale voor-
waarden voor het uitreiken van diploma’s en de pensioenregeling van leraren worden federaal 
geregeld

• Gezondheidszorg: erkenning van zorgverstrekkers en zorginstellingen, preventieve gezondheids-
zorg, thuiszorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie en verslaving

• Bijstand aan personen: jeugdbescherming, jeugdbeleid, gezinsbeleid en kinderopvang, 
gezinstoelagen (bvb. kinderbijslag, geboortepremie en adoptiepremie), bejaarden- en gehandicap-
tenbeleid, het gelijkekansenbeleid en de integratie van migranten

• Justitie: vervolgingsbeleid, jeugdsanctierecht, eerstelijns juridische bijstand en justitiehuizen

Bevoegdheden van het Vlaamse Gewest

Dit zijn de thema’s waarvoor Vlaanderen op dit moment als gewest bevoegd is:

• Ruimtelijke ordening: ruimtelijke plannen, bouwvergunningen, stadsvernieuwing, monumenten 
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 buiten-
landse 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, ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel voor de 
eigen bevoegdheden
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Opdracht: Zo verloopt mijn dag
Schrijf gedetailleerd op wat je vandaag allemaal gedaan hebt, vanaf het moment dat je wakker 
werd. Heeft de overheid iets te maken met deze activiteiten? Zo ja, welke overheid?

Basisinformatie: De Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid bestaat uit:

De 124 volksvertegenwoordigers in het Vlaams 
Parlement worden voor vijf jaar verkozen. 
Hiervan worden 118 volksvertegenwoordigers 
verkozen in het Vlaamse Gewest. De overige 
6 volksvertegenwoordigers zijn Vlamingen, 
verkozen in het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest. Zij stemmen in het Vlaams Parlement 
alleen mee over gemeenschapsbevoegdheden.
Het Vlaams Parlement is een 
legislatuurparlement, dat wil zeggen dat 
het niet ontbonden kan worden voordat de 
legislatuur voorbij is. Er kunnen geen vervroegde 
verkiezingen plaatsvinden.

Het parlement geeft het vertrouwen aan 
de regering; daarvoor moet ten minste de 
helft plus 1 van de volksvertegenwoordigers 
de regering steunen na een debat over de 
regeringsverklaring. 
De parlementsleden die de regering steunen, 
vormen de meerderheid; de overige leden 
vormen de oppositie.

Het parlement controleert de Vlaamse Regering 
en kan eventueel het vertrouwen aan de regering 
intrekken. 
Het parlement bespreekt en keurt de jaarlijkse 
begroting goed, dat is de raming van inkomsten 
en uitgaven. 
Het parlement bespreekt en keurt decreten 
goed. 

De Vlaamse Regering mag uit maximaal  
11 ministers bestaan. Minstens 1 van de ministers 
moet in Brusselse Gewest wonen.
De minister-president is de regeringsleider.
De Vlaamse ministers worden benoemd door het 
Vlaams Parlement. 

De regering is verantwoordelijk voor het dagelijks 
beleid en bestuur van Vlaanderen. 
Ze voert de decreten uit, maar ontwerpt ook 
zelf de meeste decreten. Die worden dan door 
het parlement besproken en goedgekeurd. 

Elke minister is verantwoordelijk voor bepaalde 
bevoegdheden. Dat noemt men zijn of haar 
ministerportefeuille. 

De regering bestuurt binnen de lijnen van het 
regeerakkoord. Dat werd na de verkiezingen 
afgesloten tussen de partijen van de meerderheid. 

Voor het dagelijks bestuur van Vlaanderen 
doen de ministers een beroep op de Vlaamse 
overheidsadministratie. Die bestaat uit verschil-
lende (11 in 2020) beleidsdomeinen waar in totaal 
ongeveer 29 000 personeelsleden de regeringsbe-
sluiten uitvoeren en meewerken aan de voorberei-
ding van het beleid. 
Gespecialiseerde taken worden toevertrouwd 
aan Vlaamse openbare instellingen waaronder de 
VRT, De Lijn, Kind en Gezin, OVAM en de VDAB.

Wetgevende macht:
Het Vlaams Parlement

Uitvoerende macht:
De Vlaamse Regering
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De financiële middelen van de Vlaamse overheid:

 ● Inkomsten: Vlaanderen kan zelf belastingen heffen, zoals de verkeersbelasting, de onroe-
rende voorheffing en de registratie- en successierechten. Daarnaast zijn er ook middelen 
die de federale overheid doorstort aan de Vlaamse deelstaat. Enkele van de belangrijkste 
en meest bekende federale belastingen zijn de personenbelasting en de btw.

 ● Uitgaven: De beleidsdomeinen ‘Onderwijs en Vorming’ en ‘Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin’ krijgen het grootste deel van het budget.

Begroting 2020 Uitgaven

Bevoegdheid Miljard euro

 Onderwijs en Vorming 14,86

 Welzijn, Gezondheid en Gezin 12,91

 Kanselarij en Bestuur 4,47

 Werk en Sociale Economie 3,84

 Mobiliteit en Openbare Werken 4,16

 Financiën en Begroting 2,68

 Omgeving 2,29

 Economie, Wetenschap en Innovatie 1,48

 Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1,33

 Landbouw en Visserij 0,19

 Internationaal Vlaanderen 0,2

 Hogere entiteiten 0,13

Totaal uitgaven 48,54

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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Opdracht: Speel zelf minister van Begroting

Stap in de schoenen van de Vlaamse minister van Begroting en doorloop het Centenspel op 
www.centenspel.be. Wat zegt het eindrapport over je prestaties?

Basisinformatie: Hoe komt een decreet tot stand? 

Decreten zijn wetten van de deelstaten. Zij staan op hetzelfde niveau als de federale wetten. 
Een wet kan nooit afbreuk doen aan een decreet en omgekeerd. Een decreet gaat uitsluitend 
over bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten.

Vlaamse  
volksvertegenwoordigers

VOORSTEL

Minister  
Vlaamse Regering

ONTWERP

Ondertekening  
Vlaamse Regering

Probleem opgelost?
Bijsturen?

Publicatie 
Belgisch Staatblad

DECREET

Een maatschappelijk 
probleem vanuit  
de bevolking,  
drukkingsgroepen,  
media, ...

D
ec

re
et

Vlaams Parlement

Bespreking en stemming in parlementaire  
commisie

in plenaire vergadering

Uitvoering door Vlaamse Regering en administratie

Besluiten Vlaamse Regering
OMZENDBRIEF

EVALUATIE VAN HET BELEID

Een Europese 
richtlijn

Advies van 
Raad van 
State
en 
Adviesraden

Bespreking en stemming 
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Basisinformatie: Hoe gebeurt de controle op de 
overheid?

De wetgevende macht controleert de uitvoerende macht dus het parlement controleert de 
regering. Dat gebeurt op vele manieren: door vragen te stellen, door interpellaties, door een 
controle op de begroting. 
De rol van de oppositiepartijen is erg belangrijk bij de controle op de regering. De partijen 
die de meerderheid vormen, steunen de regering. De taak van de oppositie is om de zwakke 
punten in het regeringsbeleid bloot te leggen, kritiek te geven op de voorstellen van de meer-
derheid en alternatieven voor te stellen. Partijen die in de oppositie zitten kunnen van daaruit 
heel wat druk uitoefenen op de regering en zelfs een bijsturing van het beleid teweegbrengen.

Opdracht: Het parlement controleert de regering

a. Zoek op de website van het Vlaams Parlement bij de verklarende woordenlijst naar een 
omschrijving van de begrippen uit de infographic. 

b. Wat kan het gevolg zijn van een interpellatie?
c. Wat gebeurt er in het Vlaams Parlement als de regering niet meer het vertrouwen van de 

meerderheid geniet? Er kunnen geen vervroegde verkiezingen uitgeschreven worden, 
maar wat gebeurt er dan wel?

Vragen om uitleg  
in commissies

Moties

Schriftelijke 
vragen

Interpellaties

 Onderzoekscommissies

  Actuele vragen
in de plenaire vergadering

REGERING



162 Overheden en instellingen
E De gemeenschappen en de gewesten

Basisinformatie: Hoe werkt Brussel?

Brussel is een tweetalig taalgebied, met negentien gemeenten die een autonoom gewest vor-
men in het federale België. 

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt bestuurd door het Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Dat parlement en die regering nemen beslissingen over gewestbevoegdheden zoals eco-
nomie, werk, energie, leefmilieu, huisvesting, vervoer, openbare werken en stedenbouw. Het 
beleid van het parlement wordt uitgevoerd met ordonnanties en verordeningen. De beslissingen 
over die gewestmateries gelden voor alle inwoners van Brussel, dus zowel Nederlandstaligen 
als Franstaligen.

Het parlement telt 89 rechtstreeks verkozen leden, die ingedeeld worden in een Nederlandse 
en een Franse taalgroep. Er zijn 17 zetels voorbehouden voor de Nederlandstalige taalgroep. 
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bestaat uit een minister-president en vier ministers: 
twee Nederlandstalige en twee Franstalige. Daarnaast zijn er drie staatssecretarissen van wie 
minstens één Nederlandstalige. 
Behalve de gewestbevoegdheden, zijn er in Brussel ook instellingen die onder gemeen-
schapsbevoegdheid vallen. Onderwijs, verzorgingsinstellingen, bibliotheken, kinderopvang 
enzovoort moeten natuurlijk ook voor de Brusselaars georganiseerd worden.
Die bevoegdheden kunnen niet uitgeoefend worden door het gewest, want dat zou in strijd 
zijn met de bevoegdheidsverdeling die in de Grondwet werd vastgelegd. Daarom worden ze 
uitgeoefend door Gemeenschapscommissies. 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de 
Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)
In de Gemeenschapscommissies zitten de parle-
mentsleden van één taalgroep, samen met de 
Brusselse ministers en staatssecretarissen van 
hun taalgroep. 
De Gemeenschapscommissies ondersteunen 
dus de instellingen die te maken hebben met 
cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid van 
hun gemeenschap. Ze zijn bevoegd voor de 
instellingen, maar niet voor personen want de 
Brusselaars kunnen nooit verplicht worden een 
keuze te maken tussen een van beide gemeen-
schappen om in aanmerking te komen voor de 
diensten van die gemeenschap.

Tot slot zijn er in Brussel ook een aantal instellingen die 
niet afhangen van de Vlaamse of Franse gemeenschap, dit zijn 
bicommunautaire instellingen. Daarvoor is er een Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie met persoonsgebonden bevoegdheden die van 
gemeenschappelijk belang zijn voor beide taalgroepen.

D
e G

rote M
arkt in Brussel  Lander Loeckx
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Wetgevende macht

Brusselse Hoofdstedelijke Regering
8 regeringsleden:

de minister-president, 2 Franstalige ministers, 2 Nederlandstalige ministers, 
2 Franstalige staatssecretarissen, 1 Nederlandstalige staatssecretaris

Gewest-
bevoegdheid

Gemeenschaps-
bevoegdheid

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

stem) en de 4 ministers (niet de staatssecretarissen)

College van de Franse 
Gemeenschapscommissie:
alle Franstalige regeringsleden

College van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie: 

alle Nederlandstalige
regeringsleden

Brussels Hoofdstedelijk Parlement:
89 parlementsleden

Gewest-
bevoegdheid

Gemeenschaps-
bevoegdheid

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie: 

alle 89 parlementsleden

Raad van de Franse
Gemeenschapscommissie:

de 72 Franstalige parlementsleden

Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie:

de 17 Nederlandstalige
parlementsleden

Uitvoerende macht
D

e G
rote M

arkt in Brussel  Lander Loeckx
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F De federale overheid

Het federale bestuursniveau staat naast de gewesten en de gemeenschappen. Ze hebben alle 
drie hun eigen bevoegdheden waarover ze beslissingen kunnen nemen. Federale wetten staan 
niet hoger dan de decreten van de gewesten en gemeenschappen.

Europese Unie

(supranationaal niveau)

De 

federale 

staat

België

10 provincies

3 gemeenschappen

Vlaamse Gemeenschap

Franse Gemeenschap

Duitstalige Gemeenschap

581 gemeenten 
(300 Vlaamse, 262 Waalse  

en 19 Brusselse)

3 gewesten

Vlaams Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofd

stedelijk Gewest

Focus 
Zoek in de verzamelde informatie artikels over de federale overheid. Je kunt ook zoeken op  
www.belgium.be.

a. Welke initiatieven voor wetgeving zijn er in de Kamer besproken de afgelopen tijd? Als 
je in je verzamelde informatie daar geen artikels over hebt bijgehouden kijk dan eens op 
de website van de Kamer.

b. Wanneer gebruikt men de term ‘wetsontwerp’ en ‘wetsvoorstel’? Kun je hieruit het ver-
schil tussen beide termen afleiden? 
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Opdracht: Overzichtsbord 
Maak een overzichtsbord met namen en foto’s van de federale ministers en de fractieleiders 
van de verschillende partijen in de Kamer. Vermeld bij elke persoon de partij waartoe hij of zij 
behoort. 

Basisinformatie: De bevoegdheden van de federale 
overheid

 ● Defensie: het leger, sturen van troepen naar oorlogsgebieden
 ● Justitie: organisatie van hoven en rechtbanken, het gevangeniswezen
 ● Sociale zekerheid: vervangingsinkomens zoals pensioenen, ziekte- en invaliditeitsver-

zekering, werkloosheidsuitkeringen
 ● Binnenlands beleid: federale politie, staatsveiligheid, Civiele Bescherming, asielbeleid 
 ● Overheidsbedrijven: NMBS, bpost
 ● Economie en werk: arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen, prijs- en inkomensbeleid, 

handels- en vennootschapsrecht, monetair en financieel beleid, de federale belastingen
 ● Mobiliteit en vervoer: verkeersregels, nummerplaten, beheer van het luchtverkeer
 ● Buitenlands beleid: België vertegenwoordigen bij de VN, ambassades, ontwikkelings-

samenwerking.

CRM
  shutterstock .com
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Hoe werkt de federale overheid?

Net zoals in de gemeenten, de provincies, de gewesten en gemeenschappen, vind je op het 
federale niveau een wetgevende en een uitvoerende macht. Ook de rechterlijke macht in ons 
land wordt op het federale niveau georganiseerd.

De wetgevende macht: Kamer en Senaat
Het federale parlement bestaat uit twee vergaderingen: de Kamer en de Senaat. Ze hebben 
niet dezelfde bevoegdheden.

De volksvertegenwoordigers in de Kamer worden voor maximaal vijf jaar verkozen. Het parle-
ment kan wel ontbonden worden en er kunnen vervroegde verkiezingen uitgeschreven worden.

De Senaat is een niet-permanente vergadering en de senatoren worden ook niet verkozen. 
50 van de 60 senatoren worden aangeduid door de parlementen van de gemeenschappen en 
gewesten. De overige 10 zijn gecoöpteerde senatoren, die worden aangeduid door de partijen 
op basis van de verkiezingsuitslag. 

De Kamer van volksvertegenwoordigers bestaat uit 150 rechtstreeks verkozen parlements-
leden. De Kamer geeft het vertrouwen aan de regering, daarvoor moet de meerderheid van de 
Kamerleden de regering steunen na een debat over de regeringsverklaring. De Kamerleden die 
de regering steunen, vormen de meerderheid; de overige Kamerleden vormen de oppositie.

De Kamer controleert de federale regering en kan eventueel het vertrouwen aan de regering 
intrekken. De Kamer keurt de begrotingen goed. De Kamer keurt wetten goed.

De taken en de procedures voor wetgeving van de Kamer verschillen niet zo veel van deze van 
het Vlaams Parlement. De wetten komen evengoed tot stand door bespreking in commissies 
en bespreking en stemming in een plenaire vergadering met alle 150 Kamerleden. 

Waar wel een verschil zit, is in de Grondwet en de wetgeving over de organisatie en de werking 
van de federale staat en van de deelstaten. Dat zijn zogenaamde ‘bicamerale wetten’ die zowel 
in de Kamer als in de Senaat moeten goedgekeurd worden. 

Een Bijzondere Wet dient om bevoegdheden te verdelen tussen het federale niveau en de 
gewesten en gemeenschappen. Een Bijzondere Wet kan maar goedgekeurd worden met een 
tweederdemeerderheid plus een meerderheid in de Vlaamse en Franstalige taalgroep van de 
Kamer en de Senaat om hem aan te nemen of te wijzigen. Maar zaken die in de Grondwet 
verankerd zijn, kan ook een Bijzondere Wet niet wijzigen. 

Voor een wijziging aan de Grondwet zijn twee stappen (twee opeenvolgende parlementen) 
nodig, met verkiezingen ertussen. Dat gaat zo: aan het einde van een legislatuur wordt door 
het parlement bepaald welke artikels van de Grondwet kunnen worden herzien. Dan komen 
er verkiezingen. Na de verkiezingen kan het nieuw verkozen parlement de Grondwet wijzigen, 
maar dan wel met een tweederdemeerderheid. 
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De Kamer controleert de regering
Net zoals de parlementen van de deelstaten controleert 
de Kamer ook de federale regering door vragen 
te stellen aan de ministers. Ook hier zijn er 
verschillende mondelinge en schriftelijke pro-
cedures mogelijk.
Een bijzondere vorm van parlementaire 
controle is de parlementaire onderzoeks-
commissie. In zo een onderzoekscommissie 
heeft de Kamer onderzoeksrecht. Dat wil 
zeggen dat de commissie gerechtelijke 
bevoegdheden heeft om een probleem te 
onderzoeken en om getuigen en experten op 
te roepen, net zoals een onderzoeksrechter 
mag doen in een gerechtelijke zaak. Het resul-
taat van het onderzoek is een rapport waarover de 
plenaire vergadering van de Kamer zich uitspreekt. 
De plenaire vergadering beslist over de besluiten en de 
aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Dat kan ook 
uitmonden in nieuwe wetgeving.
In het verleden zijn er onderzoekscommissie geweest over onder 
andere de mensenhandel, over sekten, over de verdwijningen van kinderen, 
over seksueel misbruik in gezagsrelaties en over de terroristische aanslagen in België. 

De uitvoerende macht: de federale regering
De federale regering mag uit ten hoogste 15 ministers bestaan. Er zijn evenveel Nederlandstalige 
als Franstalige ministers, de eerste minister uitgezonderd. Daarnaast kunnen er een aantal 
staatssecretarissen toegevoegd worden aan de regering. De eerste minister is de regerings-
leider. De federale ministers leggen de eed af bij de Koning.

De regering bestuurt binnen de lijnen van het regeerakkoord, dat na de verkiezingen werd 
afgesloten tussen de partijen van de meerderheid. Ze is verantwoordelijk voor het dagelijks 
beleid en bestuur van het land.

Ze voert de wetten uit, maar ontwerpt ook zelf de meeste wetten. Die worden door het parle-
ment besproken en goedgekeurd. Na de behandeling in het parlement legt de regering het 
goedgekeurde wetsontwerp voor aan de koning, die het bekrachtigt met zijn handtekening. 
Daarna wordt de wet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en is hij bindend.

De koning heeft slechts beperkte macht. Hij ondertekent samen met een minister de wetten 
en koninklijke besluiten. Hij heeft veeleer politieke invloed en een zeker moreel gezag, dan 
rechtstreekse politieke macht. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een wet ligt bij 
de regering.

Ministers zijn verantwoordelijk
Onze Grondwet bepaalt dat ministers verantwoording verschuldigd zijn aan het parlement. De 
ministers zijn verantwoordelijk voor het bestuur en daarover kunnen ze door het parlement aan 
de tand gevoeld worden. 
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In theorie lijkt het eenvoudig: een minister verantwoordt zich voor het parlement, ofwel behoudt 
het parlement het vertrouwen in de minister en kan hij of zij aanblijven, ofwel is dat niet het 
geval en moet hij of zij ontslag nemen.

In de praktijk is het echter niet zo eenvoudig. Wat als er fouten gemaakt worden waaraan de 
ministers niet persoonlijk schuldig zijn? Is een minister politiek verantwoordelijk wanneer zijn 
ambtenaren of personeel fouten maken?

Enkele voorbeelden uit het verleden:

1985: Tijdens de finale van de voetbalwedstrijd “Europa-cup 1” (Champions League) tussen 
Liverpool en Juventus vielen op de tribunes van het Heizelstadion 39 doden toen er tijdens 
supportersrellen paniek uitbrak. Er waren onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. 
Minister van Binnenlandse Zaken Ferdinand Nothomb was daarvoor politiek verantwoordelijk. 
Er volgde geen ontslag.

1998: minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback neemt vrijwillig ontslag, naar aanlei-
ding van de dood van asielzoekster Semira Adamu tijdens haar repatriëring naar Nigeria. De 
begeleidende rijkswachters hadden Semira Adamu hardhandig aangepakt, waardoor ze stierf.

In 1999 blijken kippen en eieren besmet met giftige stoffen door het eten van zwaar vervuild 
veevoeder. Het veevoeder werd gemaakt met vetten, vermengd met transformatorolie. Ministers 
Pinxten (landbouw) en Colla (Volksgezondheid) nemen ontslag.

De voorbeelden tonen aan dat de politieke verantwoordelijkheid van ministers verder gaat dan 
het eigen doen en laten. Politieke verantwoordelijkheid is dan ook iets anders dan persoonlijke 
verantwoordelijkheid. In een democratie moet elk overheidsoptreden democratisch legitiem 
zijn. Daarom wordt aangenomen dat de ministers ook politiek verantwoordelijk zijn voor hun 
ambtenaren en diensten.

De financiële middelen van de federale overheid:

 ● Inkomsten: Directe belastingen (personenbelastingen), indirecte belastingen (btw), 
sociale bijdragen (werkgevers- en werknemersbijdragen tot de sociale zekerheid).

 ● Uitgaven: Sociale zekerheid (werkloosheidsvergoeding, pensioenen, gezondheids-
zorg,…), de gewesten en de gemeenschappen, federaal overheidsbeleid (defensie, 
spoorwegen,…), lokale overheden, rentelasten, dotatie Europese Unie,…

Terugblik: Verboden te zeggen
In dit hoofdstuk werden heel wat specifieke termen vermeld. Om deze begrippen te herhalen, 
doe je deze oefening per twee. De ene leerling krijgt van de leerkracht een begrip en moet dat 
begrip omschrijven aan de andere leerling.  Maar... hij mag een aantal woorden niet zeggen in 
zijn omschrijving van de term. Ook onderdelen van het te raden begrip zijn verboden te zeg-
gen. Het duo dat het begrip als eerste raadt, heeft gewonnen.
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De hoven en de rechtbankenG

Basisinformatie 

Iedereen kan worden geconfronteerd met een min of meer ernstig geschil met iemand anders, 
bijvoorbeeld met zijn buurman, zijn werkgever of de overheid. We kunnen het slachtoffer wor-
den van een diefstal. We kunnen gevraagd worden om te getuigen. Er zijn veel situaties waarin 
we te maken krijgen met een wereld waar we doorgaans weinig over weten: justitie.
De rechterlijke macht moet zich houden aan een aantal grondbeginselen en waarborgen voor 
de burgers. De Belgische Grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 
(voornamelijk artikel 6) sommen belangrijke beginselen op die het recht van iedere burger op 
een eerlijk proces moeten garanderen. Want dat is essentieel in de rechtsstaat: iedere burger 
heeft recht op een eerlijk proces.

De algemene rechtsbeginselen die het recht op een eerlijk proces moeten garanderen zijn:
 ● Iedereen heeft recht op toegang tot de rechter.
 ● De terechtzitting en de uitspraak moeten openbaar zijn.
 ● De uitspraak van de rechter moet gemotiveerd worden.
 ● De rechter is onafhankelijk en onpartijdig.
 ● Er is een verbod van rechtsweigering. Dat wil zeggen dat het gerecht niet mag weigeren 

om uitspraak te doen over een geschil.
 ● Er moet een uitspraak binnen een redelijke termijn zijn.

Welke taken heeft de rechterlijke macht?

De belangrijkste taak van de rechtspraak is niet het veroordelen of straffen van burgers, maar 
bescherming en verdediging bieden wanneer de rechten van burgers geschonden of bedreigd 
worden. De rechter oordeelt daarbij niet op basis van wat hem rechtvaardig of onrechtvaardig 
lijkt. Hij moet zich baseren op wat de wet bepaalt. 

De organisatie van de rechterlijke macht

In België is de rechtsprekende macht sterk hiërarchisch opgebouwd. Er zijn verschillende 
niveaus van rechtspraak. Die structuur heeft drie doelstellingen:

 ● Men wil hoven en rechtbanken zo dicht mogelijk bij de mensen brengen die er hun pro-
blemen willen regelen.

 ● Hoven en rechtbanken zijn gespecialiseerd naargelang het soort geschil.
 ● Tegen een uitspraak van een rechtbank kun je altijd in beroep gaan bij een hogere 

rechtbank. (Eén uitzondering: tegen een uitspraak van het hof van assisen kun je niet in 
hoger beroep, wel naar het Hof van Cassatie, zie verder). 
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Het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
worden elders in deze module uitgelegd.

Bron: Orde van Advocaten

uitsluitend strafzaken: hebben betrekking op overtredingen (bijvoorbeeld verkeersovertredingen, 
nachtlawaai), wanbedrijven (bijvoorbeeld diefstal, oplichterij) en zware misdrijven (bijvoorbeeld 
gewapende overval, moord)

uitsluitend burgerlijke zaken: hebben betrekking op geschillen tussen burgers onderling 
(bijvoorbeeld betwistingen over huur) en tussen burgers en de overheid 
(bijvoorbeeld betwistingen over onteigeningen)

strafzaken + burgerlijke zaken

VREDEGERECHTEN
• geschillen tot € 5.000
• geschillen ivm huur, pacht onteigeningen, enz
• bescherming van geesteszieke personen, gedwongen 

opname en bewindvoering

CORREC-
TIONELE
RECHT-

BANKEN

FAMILIE-  
EN JEUGD-

RECHT- 
BANKEN 

BURGER-
LIJKE

RECHT-
BANKEN

RECHTBANKEN VAN 
EERSTE AANLEG

RAAD VAN STATE

HOVEN VAN 
BEROEP

ARBEIDS-
HOVEN

HOVEN VAN
ASSISEN

beroepsprocedure

GRONDWETTELIJK HOF

HOF VAN CASSATIE

EUROPEES HOF 
VOOR DE RECHTEN 

VAN DE MENS

ARBEIDS-
RECHTBANKEN

ONDERNEMINGS-
RECHTBANKEN

POLITIERECHTBANKEN 
• geschillen i.v.m. verkeersongevallen en  

overtredingen
• verkeersmisdrijven
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Opdracht: Wie behandelt wat? 
Bekijk de foto’s en noteer in de rechterkolom welke rechtbank zo’n zaken behandelt.

De rechtbank bevoegd voor

………………………………………………………

is

………………………………………………………

De rechtbank bevoegd voor

………………………………………………………

is

………………………………………………………

De rechtbank bevoegd voor

………………………………………………………

is

………………………………………………………

De rechtbank bevoegd voor

………………………………………………………

is

………………………………………………………

De rechtbank bevoegd voor

………………………………………………………

is

………………………………………………………
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Basisinformatie 

Het vredegerecht: er zijn 187 vredegerechten. Het vredegerecht behandelt enkel burgerlijke 
zaken, geen strafzaken. Het behandelt zaken met een waarde van minder dan 5 000 euro. 
Ongeacht het bedrag van de vordering heeft de vrederechter ook ruime bijzondere bevoegdhe-
den over onder andere huurbetwistingen, onteigeningen, erfdienstbaarheden en gedwongen 
opname van personen met een psychiatrische problematiek.  

De politierechtbank: er zijn 15 politierechtbanken. De politierechtbank behandelt kleine mis-
drijven, meer bepaald overtredingen, waarop volgens het Strafwetboek een gevangenisstraf 
van maximum 7 dagen staat, bijvoorbeeld nachtlawaai, vandalisme, winkeldiefstal enzovoort. 
Daarnaast behandelt de politierechtbank ook alle eisen tot schadevergoeding bij verkeers- of 
treinongevallen

De rechtbank van eerste aanleg: er zijn 13 rechtbanken van eerste aanleg. Het is de recht-
bank met de meest uitgebreide bevoegdheden, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk 
gebied. Elke rechtbank van eerste aanleg bestaat uit verschillende kamers, namelijk:

 ● de burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg kan worden beschouwd als 
het gewone gerecht. Zij oordeelt in principe over alle zaken, tenzij de wet een andere

 ● rechtbank voorziet. Ze behandelt geschillen van meer dan 5.000 euro, ze is ook de recht-
bank in hoger beroep tegen de vonnissen van de vrederechter en de politierechtbank.

 ● de correctionele rechtbank is bevoegd voor alle wanbedrijven, zoals diefstal, aanran-
ding van de eerbaarheid, oplichting, enz.

 ● de jeugdrechtbank is een rechtbank voor minderjarigen. De jeugdrechtbank is bevoegd 
om uitspraken te doen als een minderjarige een misdrijf heeft gepleegd (maar niet 
voor verkeersovertredingen vanaf 16 jaar) en als hulpverlening noodzakelijk is omdat 
een minderjarige in gevaar is of opgroeit in moeilijke omstandigheden (In Vlaanderen 
spreekt men van een “verontrustende situatie”). De jeugdrechtbank kan reageren op 
misdrijven door herstelbemiddeling voor te stellen, of door de jongere in een jeugd-
instelling te plaatsen in ernstige gevallen.
Wanneer de maatregelen van de jeugdrechtbank niet meer helpen en in erg uitzonder-
lijke gevallen, kan de jeugdrechtbank beslissen om de plus-16-jarige door te verwijzen 
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naar een rechtbank voor volwassenen (uithandengeving). Dat kan de correctionele 
rechtbank zijn of bij zeer ernstige misdrijven het hof van assisen.

 Het jeugdrecht is verschillend in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige 
gemeenschap In Vlaanderen is er een decreet betreffende het jeugddelinquentierecht.

 ● de familierechtbank is bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op 
het familieleven, op enkele zeldzame uitzonderingen na. Ze bestaat uit een of meer 
familiekamer(s) en uit kamers voor minnelijke schikking. De familiekamer oordeelt onder 
meer over geschillen over afstamming, burgerlijke stand, adoptie, huwelijk, echtschei-
ding en samenwoning; over geschillen over de uitoefening van het ouderlijk gezag, de 
verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact ten aanzien van minderjarige kinde-
ren; over geschillen over onderhoudsverplichtingen; over familiale geschillen, die snel 
beslist moeten worden. Tot slot behandelt de familiekamer de hogere beroepen van een 
aantal beslissingen van de vrederechter in eerste aanleg. De familierechtbank heeft ook 
één of meer kamers, waaraan geschillen in familiezaken met het oog op een verzoening 
kunnen worden voorgelegd. 

 ● De strafuitvoeringsrechtbank ziet toe op de uitvoering van de straffen, bijvoorbeeld het 
elektronisch toezicht en de voorwaardelijke invrijheidstelling. 

De ondernemingsrechtbank: er zijn 9 ondernemingsrechtbanken in heel het land. De onder-
nemingsrechtbanken behandelen geschillen tussen ondernemingen. Het gaat onder meer 
over handelspraktijken, oneerlijke concurrentie, faillissementen enzovoort.

De arbeidsrechtbank: er zijn 9 arbeidsrechtbanken in heel het land. De arbeidsrechtbank 
behandelt geschillen over individueel arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht, zoals individuele 
arbeidscontracten, arbeidsongevallen, sociale uitkeringen enzovoort.

Het hof van beroep: er zijn 5 hoven van beroep, een in Antwerpen, Brussel, Gent, Luik en 
Bergen. ‘In beroep gaan’ (of ‘in hoger beroep gaan’) betekent dan men niet akkoord gaat 
met de uitspraak van de eerste rechtbank die de zaak heeft behandeld en zich tot een hogere 
rechtbank wendt om herziening van de beslissing te krijgen. Het hof van beroep behandelt de 
beroepen tegen de eerste vonnissen uitgesproken door een rechtbank van eerste aanleg en 
een correctionele rechtbank.

Het arbeidshof: de 5 arbeidshoven behandelen de beroepen tegen vonnissen, uitgesproken 
door de arbeidsrechtbanken.

Het hof van assisen (of assisenhof): in elke provincie en in Brussel is er een assisenhof, 
maar dat is geen permanente rechtbank. Deze rechtbank wordt telkens samengesteld wan-
neer een beschuldigde naar het hof van assisen wordt verwezen. Een assisenhof oordeelt over 
zware misdrijven zoals moord en brandstichting, zware zedendelicten, politieke misdrijven en 
persmisdrijven. Het hof van assisen bestaat uit drie rechters en twaalf juryleden. De jury beslist 
over de schuld van de beschuldigde, en stelt daarna samen met de drie rechters de straf vast 
en motiveert de uitspraak. Tegen een uitspraak van het hof van assisen is geen hoger beroep 
mogelijk, enkel het Hof van Cassatie kan nog een uitspraak doen over de procedure. Als het 
Hof van Cassatie oordeelt dat de procedure niet wettelijk verlopen is, moet de rechtszaak over-
gedaan worden door een ander assisenhof.
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Het Hof van Cassatie: er is slechts één Hof van Cassatie in België. Het is het hoogste rechts-
college. Het Hof van Cassatie waakt over de juiste toepassing van de wetten door de hoven 
en rechtbanken. Een geschil kan slechts bij het Hof van Cassatie terechtkomen nadat het 
reeds door een eerste rechter en een rechter in beroep werd beoordeeld. Het Hof van Cassatie 
onderzoekt niet de grond van de zaak, enkel de wettelijkheid van de procedure. Wanneer het 
Hof van Cassatie oordeelt dat er iets niet volgens de wet is verlopen, zal het Hof de beslissing 
verbreken. Men begint dan de rechtszaak van voren af aan, bij een andere rechtbank met 
dezelfde bevoegdheid.

Het Grondwettelijk Hof en de Raad van State zijn aparte instellingen en staan uitgelegd in 
hoofdstuk D van deze module. 

‘Zetelende en staande magistratuur’: in de hoven en rechtbanken maakt men een onder-
scheid tussen de zetelende magistratuur en de staande magistratuur. De zetelende magistratuur 
zijn de rechters en raadsheren. 
De staande magistratuur is het openbaar ministerie. Dat vertegenwoordigt het belang van de 
samenleving. Het heeft een dubbele taak:

 ● Misdrijven opsporen en onderzoeken, de daders vervolgen en hun bestraffing vorde-
ren. Dat is veruit de belangrijkste taak. Wanneer die magistraten voor de rechtbanken 
een straf vragen, doen zij dat al rechtstaande, daarom spreekt men van de staande 
magistratuur.

 ● De rechter bijstaan met advies over de toepassing van de wet op het voorgelegde geschil.

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens
Onze fundamentele rechten en vrijheden zijn niet alleen beschermd door onze eigen Grondwet,
maar ook door het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden (EVRM). België heeft dit EVRM ondertekend en is verplicht deze rech-
ten te garanderen. 
Wie meent dat zijn rechten geschonden werden, kan klacht indienen bij het Europees Hof voor 
de Rechten van de mens (gevestigd in Straatsburg). De klachten kunnen betrekking hebben 
op kwesties als lijfstraffen, opsluiting van psychiatrische patiënten, rechten van gevangenen, 
krijgstucht, het afluisteren van telefoongesprekken, holebi-rechten, persvrijheid, voogdij over 
kinderen, gezinshereniging, uitzettingskwesties enzovoort. De belangrijkste voorwaarde voor 
het indienen van een klacht is dat de klager alle rechtsmogelijkheden binnen de desbetreffende 
staat heeft benut. De uitspraken van het Hof zijn definitief en bindend voor de betrokken staten.

Een voorbeeld:

Uitspraak EHRM over het verbod op het dragen van kleding die het gezicht verbergt
In twee zaken voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hebben Belgische vrouwen 
en een Marokkaanse vrouw een klacht ingediend tegen de wet van 1 juni 2011 tot instelling 
van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig of grotendeels verbergt en 
dus het dragen van onder andere een niqab of een burqa (een gewaad dat enkel de ogen 
onbedekt laat) verbiedt.

Het Hof stelde vast dat de Belgische wet voldoende precies geformuleerd is en werd ingegeven 
door een bezorgdheid om het “samenleven”. Zonder minimale garanties om het samenleven 
mogelijk te maken, door sociale communicatie en menselijke relaties, komen de “rechten en 
vrijheden van de anderen” in gevaar.
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Het Hof stelt verder vast dat het verbod het resultaat is van een democratisch beslissings-
proces en geeft ons land een ruime appreciatiemarge om te bepalen welke beperkingen op het 
recht op godsdienstvrijheid noodzakelijk zijn. Bijgevolg is er voor het Hof geen schending van 
het recht op privacy en het recht op godsdienstvrijheid (art. 8 en 9 EVRM).

Omdat het verbod een “objectieve en redelijke” rechtvaardiging heeft, is er volgens de rechters 
in Straatsburg ook geen sprake van een schending van het verbod op discriminatie (artikel 
14 EVRM).

Zie meer info op:
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/internationaal/

internationale_instellingen/europees_hof_voor_de_rechten_van_de_0

Basisinformatie: Hoe verloopt een rechtszaak?

Er is een onderscheid tussen een burgerlijke procedure en een strafprocedure.

De burgerlijke procedure

Een burgerlijke procedure is een procedure over een geschil dat enkel betrekking heeft op 
een relatie tussen particulieren (bijvoorbeeld tussen werknemer en werkgever, tussen man en 
vrouw, huurder en verhuurder). Er staan enkel privébelangen op het spel, die geen weerslag 
hebben op de belangen van de maatschappij. 
De procedure start met het oproepen van de tegenpartij voor de rechtbank (meestal met een 
dagvaarding), en een inleiding van de zaak voor de rechtbank. Daarna kunnen de partijen een 
schriftelijke verdediging opstellen en bewijsstukken bijbrengen. 
Als het schriftelijke deel van de procedure beëindigd is, wordt de zaak mondeling voor de 
rechtbank toegelicht in het pleidooi. Na het pleidooi neemt de rechtbank de zaak in beraad en 
spreekt na enkele weken een vonnis uit. 
Tegen dat vonnis kan beroep aangetekend worden bij een hogere rechtbank. Bij die rechtbank 
wordt er een nieuwe schriftelijke verdediging opgesteld en wordt er gepleit. Daarna wordt het 
vonnis (arrest) in beroep uitgesproken. 
Tegen het arrest is enkel een onderzoek door het Hof van Cassatie nog mogelijk. Indien het 
Hof van Cassatie het arrest bevestigt, eindigt de procedure. Wordt het vonnis verbroken, dan 
verzendt het Hof de zaak naar een andere rechtbank in beroep om de procedure in beroep 
over te doen. 

De strafprocedure 

Het misdrijf
Gedragingen worden beschouwd als strafbare feiten als de wet wordt overtreden en de belan-
gen van de maatschappij worden geschonden. Naargelang de ernst van de inbreuk en de 
zwaarte van de straf, worden de inbreuken onderverdeeld in overtredingen, wanbedrijven en 
misdaden. 
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Het doel van een strafrechtelijke procedure is volkomen anders dan dat van een burgerlijke 
procedure. Een strafrechtelijke procedure heeft tot doel om misdrijven op te sporen en de 
daders ervan te vervolgen en te bestraffen. Het openbaar ministerie verdedigt daarin de belan-
gen van de maatschappij en waakt over de toepassing van de strafwet.
Wanneer een inbreuk wordt gepleegd, zal dat door de ordediensten worden vastgesteld en 
wordt er een proces-verbaal opgemaakt. Dat wordt aan de procureur des konings (van het 
openbaar ministerie) overgemaakt. Hij onderzoekt het dossier en kan een onderzoek instellen. 
Hij kan het dossier ook zonder gevolg laten, dat is het dossier seponeren. 
Als er een onderzoek komt, zijn twee scenario’s mogelijk: een opsporingsonderzoek of een 
gerechtelijk onderzoek. 

Opsporingsonderzoek
In dit onderzoek voert de procureur des konings zelf het onderzoek met behulp van de 
politiediensten. Als het onderzoek is afgerond, kan hij de dader voor de politierechtbank of 
correctionele rechtbank dagvaarden. Als de inbreuk niet te ernstig is, kan de procureur aan de 
dader ook een minnelijke schikking aanbieden. 

Gerechtelijk onderzoek
In dit onderzoek vraagt de procureur des konings een onderzoeksrechter om het onderzoek 
te leiden. Dit onderzoek is verplicht bij de zwaarste misdrijven. De onderzoeksrechter moet 
met behulp van de politiediensten alle elementen ten voordele en ten nadele van de verdachte 
opsporen. Hij kan vrij zijn onderzoeksmethode kiezen: verhoren, confrontatie, reconstructie.
In de loop van een gerechtelijk onderzoek kan de verdachte in voorlopige hechtenis genomen 
worden wanneer de onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel uitvaardigt. Dat kan niet zomaar, 
het is een bijzondere raadkamer in de rechtbank van eerste aanleg die daarover beslist. 
Het gerechtelijk onderzoek wordt steeds afgesloten met een beslissing van de raadkamer. De 
verdachte kan door die beslissing naar de correctionele rechtbank of het hof van assisen ver-
wezen worden om berecht te worden. De raadkamer kan de verdachte ook buiten vervolging 
stellen als er onvoldoende bezwaren zijn. 
Tegen elke beslissing van de raadkamer is beroep mogelijk.

Het proces
Een verdachte kan enkel door een rechtbank worden bestraft. Een verdachte dient voor de 
strafrechter te verschijnen nadat hij daartoe is opgeroepen door een dagvaarding, onderte-
kend door een gerechtsdeurwaarder. Voor de strafrechter zal het openbaar ministerie (ook wel 
het parket genoemd) een veroordeling van de verdachte vragen. Het openbaar ministerie moet 
daartoe bewijzen dat de verdachte een misdrijf heeft begaan. 

De verdachte zelf krijgt als laatste het woord om zijn verdediging te voeren. Nadien neemt de 
recht bank de zaak in beraad om op een latere datum zijn vonnis uit te spreken. Tegen dat von-
nis kan beroep aangetekend worden bij een hogere rechtbank. Bij die rechtbank zal de zaak 
opnieuw worden behandeld alvorens het hof van beroep zijn arrest uitspreekt. Tegen dat arrest 
is enkel een onderzoek door het Hof van Cassatie nog mogelijk. Indien het Hof van Cassatie 
het arrest bevestigt, eindigt de procedure. Wordt het vonnis verbroken, zal het Hof de zaak 
naar een andere rechtbank in beroep verzenden om de procedure in beroep over te doen. 

1

2
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Enkele typische termen:

Beklaagde: de persoon die verdacht wordt van een strafbaar feit en zich hiervoor moet 
verantwoorden.
Burgerlijke vordering: vordering waarbij de benadeelde of zijn rechthebbenden een schade-
vergoeding eist van de persoon die de schade heeft berokkend.
De benadeelde van een misdrijf kan de hoedanigheid van burgerlijke partij aannemen voor de 
onderzoeksrechter, de raadkamer of het vonnisgerecht.
Een eis om schadevergoeding kan ook ingeleid worden voor een burgerlijke rechtbank.
Dagvaarding: officieel geschrift waarbij de gedaagde wordt aangemaand om voor een recht-
bank te verschijnen.
Openbaar ministerie, parket, procureurs: de diensten die over de toepassing van de strafwet 
waken en de belangen van de maatschappij verdedigen.
Dat kan door een verdachte te vervolgen en voor de strafrechter te brengen. Aan het hoofd 
staat per hof van beroep een procureur-generaal; op het niveau van het arrondissement bevin-
den zich de procureurs des konings.
Proces-verbaal: geschrift waarin de politie alle nuttige inlichtingen in verband met het misdrijf 
opneemt en dat wordt bezorgd aan het parket.
Strafvordering: vordering waarbij het parket, naar aanleiding van een misdrijf, voor de straf-
rechter de toepassing van de strafwet eist.
Strafrechter, vonnisgerecht: de strafrechter zetelt in een vonnisgerecht en spreekt zich uit 
over de grond van de zaak. Hij kan de dader veroordelen tot een straf en aan de burgerlijke 
partij een schadevergoeding toekennen. Hij kan de dader ook vrijspreken, bijvoorbeeld wan-
neer hij de feiten niet bewezen acht.

Informatie

De federale overheidsdienst Justitie heeft heel wat brochures die je wegwijs in de justitie maken: 
http://justitie.belgium.be/nl/

Ook de website van het College van hoven en rechtbanken www.rechtbanken-tribunaux.be 
biedt heel wat informatie in heldere taal. 

Neem ook een kijkje op de website van de orde van Vlaamse Balies:
www.advocaat.be/ en de website van de Hoge Raad voor Justitie: www.csj.be/nl.

Weetje: Waarom noemen we het Openbaar ministerie ook parket? 
Als je in een lastig parket zit, zit je in het nauw. Je hebt dus te maken met een moeilijke situatie, 
die je graag wilt oplossen.

Parket betekende oorspronkelijk ‘afgeperkte ruimte’: er werd (letterlijk) een kleine ruimte mee 
bedoeld waaruit je niet zomaar kon ontsnappen. Al vanaf de late Middeleeuwen werd het vooral 
figuurlijk gebruikt voor ‘een moeilijke situatie’. 

Vanuit de betekenis ‘afgeperkte ruimte’ ontstonden ook andere betekenissen van parket. De 
afgeperkte, speciale plaats waar een rechtbank zetelde, werd ook parket genoemd. Deze bena-
ming werd later overgedragen op de personen die daar werkten (het Openbaar ministerie). 

www.onzetaal.nl 
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Doordenker: Film ‘Het Vonnis’

Bekijk de film ‘Het Vonnis’ (2013) van Jan Verheyen. 
De titel van de film is eigenlijk niet correct. Waarom niet?
Voer een klasdebat op basis van de volgende vragen over de film.

a. Waarom is het belangrijk dat procedures gevolgd worden?
b. Zijn er omstandigheden waarin je het recht in eigen handen mag nemen? Waarom wel 

of waarom niet?
c. Als jij zelf in de volksjury gezeten zou hebben, zou je Luc Segers schuldig of onschuldig 

verklaard hebben?
d. Hebben de media een grote invloed op de procesgang?
e. Moet de volksjury worden afgeschaft? Welke argumenten pro en contra vind je?
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H De Europese Unie

Basisinformatie: 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 ook om de overheersing van de handel, de industrie, de kolonies. 
Desnoods werd die strijd met wapens gevoerd.

Na de verschrikking van de Tweede Wereldoorlog lag Europa in puin en moest het heropge-
bouwd worden. De bevolking snakte naar vrede. Er gingen steeds meer 

stemmen op dat oorlogen in de toekomst vermeden moesten 
worden. Een aantal filosofen, intellectuelen en politieke lei-
ders hadden daarbij een heel nieuw project voor ogen: 
een Europa van vrede en samenwerking, gebaseerd op 
nieuwe regels. Dat 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 op. Met het Marshallplan wilden de VS ook voorkomen 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 Europese landen. Maar omdat de 
Oost-Europese landen tot de invloedssfeer van de Sovjet-Unie vielen, deden ze geen beroep op 
de steun van het Marshallplan. 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 con-
trole 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. De kolen- en staalindustrie zou 
onder gemeenschappelijk toezicht komen en niet langer afhankelijk zijn van nationale overheden. 
België, Luxemburg, Nederland en Italië sloten zich bij dit 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 stonden zes Europese staten een deeltje van hun 
soevereiniteit permanent af aan een supranationale instelling. 
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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.

De eenmaking van Europa ging vanaf 1948 stapsgewijs verder. Maar van bij het begin beston-
den er twee visies: een Europa van politieke samenwerking en eenheid in beleid (een federaal 
Europa met supranationale instellingen), tegenover de macht van de nationale staten en de 
beperking van Europa tot een economische eenheidsmarkt (een Europa van intergouverne-
mentele samenwerking). 

In de hele ontwikkeling van de Europese samenwerking en tot vandaag zien we die twee strek-
kingen 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.

Doordenker
Jean Monnet was een Franse zakenman en een groot bezieler van de 
Europese eenmakingsgedachte. Monnet had een ruime internationale han-
delservaring 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 geal-
lieerde 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 Schumanplan. Samen met Robert Schuman wordt 
hij tot de ‘vaders’ van de Europese Economische Gemeenschap gerekend. 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 buiten wereld’ 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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Tsjechië LetlandItalië Litouwen Roemenië België SlovakijeKroatië Zweden SpanjeIerland Malta SloveniëCyprus

1948

1949
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De weg naar een EU met 27 lidstaten

 ● Om de hulp van het Marshallplan 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 (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) leidt.

 ● De Raad van Europa wordt opgericht, met de bedoeling hier een supranationale 
Europese instelling van te maken. De 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 België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië. De Britten aarzelen 
en wachten uiteindelijk tot in 1973 om toe te treden. 

 ● De landen van de EGKS willen een stap verder gaan in de samenwerking. Daarom rich-
ten ze met het Verdrag van Rome de EEG (Europese Economische Gemeenschap) op. 
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, de 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
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2004

 ● Spanje en Portugal treden toe, waardoor het totaal op 
12 lidstaten komt. In hetzelfde jaar wordt de Europese 
Akte ondertekend, die de gemeenschappelijke markt 
verder moet uitbouwen door het afschaffen van 
douaneposten en administratieve en fiscale belem-
meringen voor de vrije handel.

 ● In 1992 wordt het Verdrag van Maastricht ondertekend. Het legt de spelregels vast voor 
een Europees beleid. De gemeenschappelijke markt is nu een feit. Vanaf dat moment 
wordt ook samengewerkt op vlak van justitie, politie en buitenlands beleid. Voortaan 
spreken we van de Europese Unie, de EU. Er wordt tevens beslist om in de toekomst 
met een gemeenschappelijke munt te gaan werken, de euro.  

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

 ● Een grote groep Oost- en Centraal Europese landen staat 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 is een volgende stap 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 lidstaten gestemd zal 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. Dit verdrag legt de structuren vast die nodig zijn 
om samen te werken met 27, en later met 28 lidstaten.

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

 ● In 2020 stapten de Britten uit de EU. #Brexit

Opdracht: Facebooktijdlijn
Maak (individueel of in groep) van bovenstaande tijdlijn een Facebookversie (op PC of op 
papier). Doe alsof de verschillende landen en de EU een eigen Facebookprofiel hebben. 
Ze kunnen een boodschap op elkaars tijdlijn zetten, hun profielfoto veranderen, naar een 
evenement gaan, enzovoort. Ter inspiratie kun je een kijkje nemen op volgende website: 
http://coolmaterial.com/roundup/if-historical-events-had-facebook-statuses/ 
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Basisinformatie: Wat doet de Europese Unie?

De bevoegdheden van de Europese Unie werden voor het eerst vastgelegd in het Verdrag van 
Maastricht in 1992 en vervolgens grondig hervormd door het Verdrag van Lissabon in 2009.

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 onder andere speelgoed, cosmetica en medicijnen, 
regels tegen misleidende reclame en agressieve verkoopspraktijken, en voedsel veiligheid. De 
EU werkt nu aan het aanpassen van de wetgeving van online winkelen, het aanpakken van 
oneerlijke handelspraktijken, consumentenveiligheid en het verbeteren van de voorlichting 
over producten en rechten en plichten van consumenten en verkopers. 

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. 
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Een anekdote illustreert dit. Voormalig 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 zijn nu 
een ‘President’ en een Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. 
Maar… die Hoge Vertegenwoordiger mag de Europese Unie alleen vertegenwoordigen in 
contacten met ministers van Buitenlandse Zaken, over onderwerpen waar de lidstaten het alle-
maal over eens zijn. Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid wordt immers 
nog steeds bepaald door de lidstaten alleen (intergouvernementeel). De Commissie en het 
Europees Parlement spelen daarin een kleine rol. Een gemeenschappelijk buitenlands beleid 
is dan ook nog veraf.
Voor alle andere beleidsterreinen geldt dat de Commissie en het Europees Parlement wel een 
grote rol hebben, het Europees Parlement is immers medewetgever (supranationaal).

MILIEU  
EN ENERGIE

Strijd tegen klimaatopwarming

LANDBOUW, 
VISSERIJ

EN VOEDSEL
Subsidies voor 

landbouwers en vissers,
veilig voedsel, duidelijke labels 

en etiketten, ...
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Focus 
a. Verzamel recente krantenartikels over de Europese Unie en haar beleid. Kies één onder-

werp en debatteer hierover met de rest van je klas of in groepjes.
b. Zoek en lees een eurokritisch artikel of opiniestuk. Wie heeft het artikel geschreven? 

Welke argumenten contra-EU draagt de auteur aan? Kun je nog argumenten tegen de 
EU vinden? Zoek vervolgens argumenten pro-EU.  Ben je het eens met de auteur van 
het eurokritische artikel of heb je een andere mening? Leg uit. 

Basisinformatie: 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 ontstaat. Dat zou 
dan betekenen dat een rechtstreeks verkozen parlement beslissingen neemt over Europese 
bevoegdheden en regelgeving, dat een Europese regering die uitvoert en dat er een rechter-
lijke macht waakt over de toepassing van de regels.
Anderzijds houden heel wat lidstaten vast aan hun nationale macht en willen ze een voet tus-
sen de deur houden. Zij willen vermijden dat Europa beslissingen neemt tegen hun wil (en hun 
belangen) en verkiezen daarom een model van intergouvernementele samenwerking.
Die twee visies vind je ook terug in de structuur van de Europese instellingen en de manier 
waarop de beslissingen genomen worden.

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

Intergouvernementeel = behoud van nationale souvereiniteit

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

De Europese Raad brengt de staatshoof-
den en regeringsleiders van de lidstaten 
en de voorzitter 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 stel-
len de grote beleidslijnen en de prioriteiten vast. 
Voor de Europese Commissie is dat het startpunt 
voor nieuwe initiatieven.

©
 European Union, 2019
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Opdracht: Vergelijking VS en EU

Een Amerikaan op bezoek stelt je een vraag over de ‘president’ van de Europese Raad. Hij 
begrijpt namelijk niet wat dat presidentschap precies betekent en wat de verhouding tot de 
lidstaten is.
Om dat duidelijk te maken maak je een vergelijking tussen de Amerikaanse president en de 
‘president’ van de Europese Raad.

In je antwoord moeten minstens de volgende elementen aan bod komen:

a. Wie is de huidige ‘president’ van de Europese Raad?
b. Waarom is voor deze persoon de term ‘president’ een beetje misleidend?
c. Hoe worden beide presidenten verkozen? 
d. Welke van de twee presidenten heeft de meeste macht? Waarom denk je dit?

2. De Raad van de Europese Unie

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

Hoe neemt de Raad van de Europese Unie beslissingen? 
De Raad beslist met een gekwalificeerde meerderheid, waarbij elke 
lidstaat één stem heeft. Een voorstel is goedgekeurd als 
55 % van de lidstaten voor het voorstel stemt én deze 
lidstaten minstens 65 % van de bevolking van de EU 
vertegenwoordigen. Wanneer een voorstel niet van 
de Europese Commissie komt, maar bijvoorbeeld 
van een lidstaat, van het Europees Parlement of 
van de Europese Centrale Bank, dan is er een 
grotere meerderheid nodig. In dat geval moet 72 % 
van de lidstaten het voorstel goedkeuren én moe-
ten die lidstaten minstens 65 % 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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3. 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 
belangen van hun land. De Commissie wordt bijgestaan door een administratie van rond de 
30.000 ambtenaren.

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 rassenvoor-
oordelen 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 lidstaten 
van de Europese Unie, en is gevestigd in het Palais de l’Europe in Straatsburg (Frankrijk) 
www.coe.int.

België moet 5.000 euro per dag betalen aan Europa
Dat besliste het Europese Hof van Justitie, omdat België heeft nagelaten op tijd een richt
lijn over snel internet om te zetten in nationale wetgeving.
De richtlijn bevat bepalingen die de uitrol van snel internet moet vergemakkelijken. 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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4. Het Europees Parlement: de stem van de burgers

Het Europees Parlement (EP) wordt om de vijf jaar rechtstreeks verkozen door de burgers van 
de EU. Het EP telt 705 leden van 27 nationaliteiten. Ze vertegenwoordigen meer dan 500 miljoen 
burgers. Het aantal Europarlementsleden per land staat ruwweg in verhouding tot het aantal 
inwoners. Het Verdrag van Lissabon bepaalt dat geen enkel land minder dan 6 of meer dan 
96 parlementsleden kan hebben. Duitsland heeft het maximumaantal van 96 afgevaardigden. 
België beschikt over 21 zetels. 
De verkiezing gebeurt op nationale of, zoals in België, op regionale 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 7 politieke fracties. Een aantal parlementsleden behoren tot geen enkele 
fractie, dat zijn de niet-fractiegebonden leden.

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
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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)

* www.europarl.europa.eu

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

De Europese volksvertegenwoordigers hebben medebeslissingsrecht op de meeste terreinen 
waarvoor de EU bevoegd is. Ze beslissen samen met de Raad van Ministers over het land-
bouwbeleid, de Europese structuurfondsen en het handelsbeleid. Ze hebben invloed op 
het beleid over justitie, veiligheid en vrijheid en de strijd tegen georganiseerde misdaad. Ze 
beslissen mee over de jaarlijkse begroting. Alleen op het terrein van het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid heeft het parlement geen bevoegdheden. En het Europees 
Parlement is nog steeds geen wetgever zoals onze nationale en regionale parlementen, want 
het mag volgens het Verdrag van Lissabon zelf geen nieuwe wetsvoorstellen doen. 
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Samenvatting

De instellingen met beslissingsbevoegdheid: 
 ● de Europese Raad: de bijeenkomsten van de staats- en regeringsleiders van de lidsta-

ten (de ‘Top’);
 ● de Raad van de Europese Unie: de vergaderingen van de vakministers;
 ● de Europese Commissie: het ‘dagelijks bestuur’ van de EU, de ‘regering’;
 ● het Europees Parlement: de vertegenwoordigers van de bevolking.

De controle- en overleginstanties: 
 ● het Europees Hof van Justitie zorgt ervoor dat de Europese wetgeving wordt nageleefd;
 ● de Rekenkamer controleert de financiering van de activiteiten van de Unie;
 ● het Economisch en Sociaal Comité vertegenwoordigt de burgermaatschappij en de 

sociale partners;
 ● het Comité van de Regio’s vertegenwoordigt regionale en lokale overheden.

De financiële instellingen: 
 ● de Europese Investeringsbank (EIB) financiert investeringsprojecten van de EU;
 ● de Europese Centrale Bank (ECB) is verantwoordelijk voor

 het Europese monetaire beleid.

©
 European Union, 2019
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© Foto Leo Koomen

Opdracht: Wat heb ik aan Europa? 
a Op de website www.de12verschillen.eu vind je twee bijna identieke tekeningen. Welk 

verschil Europa maakt in jouw dagelijks leven kun je afleiden uit de verschillen in de 
twee tekeningen. Ga op zoek naar 12 verschillen.

b Bespreek nadien op welke manier je zelf in je dagelijks leven met de Europese regels in 
aanraking komt.
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5. Het Hof van Justitie 

De taak van het Hof van Justitie is nagaan of de gemeenschappelijke regels in de praktijk ook 
worden nagekomen en overal in de EU op dezelfde wijze worden opgevat. Het Hof is geves-
tigd in Luxemburg. Als nationale rechtbanken twijfels hebben omtrent de toepassing van de 
EU-regels, kunnen ze een beroep doen op het Hof van Justitie. Burgers die een proces wil-
len aanspannen tegen een EU-instelling, kunnen hun zaak voor het Hof brengen. Voor ieder 
EU-land zetelt er één onafhankelijke rechter in het Hof van Justitie. De Belg Koen Lenaerts is 
de voorzitter van het Hof tot oktober 2021.

Je hebt het recht om vergeten te worden
Je eigen naam al eens ingetypt in Google? Misschien verschijnt er wel informatie uit het verle-
den 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 vrijheid 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 (.be, .fr, .nl enzovoort).

6. Andere organen

De Rekenkamer 
De Rekenkamer, een onafhankelijke EU-instelling in Luxemburg, gaat na hoe het EU-geld 
wordt besteed. 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité 
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 “recht om vergeten te worden” heeft niet enkel 
te maken met de digitale wereld. Het gaat over het 
individueel recht om informatie uit het verleden geen 
invloed te laten hebben op het huidige leven. 
Er bestaan twee vormen van het recht om vergeten te 
worden: het recht om gegevens uit te wissen en het 
recht op het verwijderen van referenties. 
In geval van informatie die u schade kan toebrengen, 
heeft u het recht om die gegevens te laten wissen in 
een zoekmachine. Het kan dan gaan om een persar
tikel, een foto, een video of ander materiaal over uw 
privéleven. U moet wel een geldige en ernstige reden 
hebben om dit te kunnen aanvragen. 

Het verwijderen van referenties wil zeggen dat be
paalde termen in een zoekmachine niet meer vermeld 
worden in associatie met uw naam en voornaam. De 
termen worden als het ware uit de index van zoek
resultaten van de zoekmachine verwijderd. De inhoud 
blijft echter wel nog toegankelijk via andere sleutel
woorden. 
http://www.lokalepolitie.be/5427/vragen/criminaliteit
opinternet/hetrechtomvergetentewordenop 
internethoegaatditinzijnwerk

(5 december 2019)
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Het Comité van de Regio’s 
Voordat de EU beslissingen neemt op gebieden zoals onderwijs, volksgezondheid, werkgele-
genheid of vervoer, wordt de regionale overheid in het kader van het Comité van de Regio’s 
geraadpleegd. Die materies zijn in federale landen zoals België immers een bevoegdheid van 
de regionale overheid. 

De Europese Investeringsbank 
De Europese Investeringsbank verleent kredieten voor de financiering van projecten die van 
Europees belang zijn en met name voor projecten in regio’s die er niet zo goed voor staan. De 
Bank financiert bijvoorbeeld spoorverbindingen, snelwegen, vliegvelden, milieuprogramma’s 
en investeringen van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die tot nieuwe arbeidsplaat-
sen en groei leiden. Er worden ook leningen verstrekt in verband met het uitbreidingsproces 
van de Unie en voor ontwikkelingshulp.

De Europese Centrale Bank 
De Europese Centrale Bank (ECB) is verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke munt, de 
euro. De Bank beslist onafhankelijk over het Europese monetaire beleid en bepaalt bijvoor-
beeld hoe hoog de rentevoet moet zijn. De belangrijkste taak van de Bank is te zorgen voor 
prijsstabiliteit, zodat de Europese economie geen schade ondervindt van eventuele inflatie. De 
Europese Centrale Bank is gevestigd in Frankfurt am Main (Duitsland). De Bank werkt nauw 
samen met de centrale banken van de EU-lidstaten. 

© Foto Artens
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Leesopdracht

Welke schendingen van Europese grondbeginselen worden in de artikels aangeklaagd?
Zoek in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op welke artikelen hier van 
toepassing zijn. 

De ‘blinde vlek’ van de EU
De Litouwse activist Juris Lavrikovs vindt dat de EU een ‘blinde vlek’ heeft voor 
homofobie in Litouwen. Hij zegt dat de EU in feite geen wettelijke middelen ter 
beschikking heeft om landen tot de orde te roepen als  homoseksuelen er gediscri-
mineerd worden. 

Vier ministers van Buitenlandse Zaken doen samen oproep voor striktere naleving 
Europese waarden
Nederland, Duitsland, Finland en Denemarken pleiten voor een instrument om snel te kunnen 
ingrijpen als mensenrechten, democratie en rechtstaat in een EU-land worden geschonden. Het 
kwartet vindt dat die staten in het uiterste geval tijdelijk geen geld uit Brussel mogen krijgen.

Syrische asielzoekers onder levensgevaarlijke omstandigheden teruggestuurd naar Turkije
Amnesty International citeert in zijn rapport een groep Syrische vluchtelingen die werden opge-
pakt door de Griekse kustwacht: “…Nadat ze de motor hadden verwijderd, sleepten ze ons naar 
Turkse wateren en lieten ons midden op zee achter.” 
Ngo’s hebben al herhaaldelijk gerapporteerd over de mensonterende behandeling van asielzoe-
kers in Griekenland.

De grondwaarden van de Eu zijn eerbied voor de men-

selijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, 

de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, 

waaronder de rechten van personen die tot minderheden 

behoren. Zo staat het in artikel 2 van het EU-verdrag. 

Maar in Polen en Hongarije voeren de regeringen een 

beleid dat die waarden schendt, zo menen heel wat 

waarnemers. 
Sinds de partij ‘Recht en Rechtvaardigheid’ (PiS) in 

Polen aan de macht is, voerde de regering een reeks 

fel omstreden hervormingen door. Zo ondermijnt een 

nieuwe tuchtregeling de onafhankelijkheid van de 

Poolse rechters en zijn rechters onvoldoende beschermd 

tegen politieke controle. De Europese Commissie 

besloot daarom Polen voor het Hof van Justitie van de 

EU te dagen in verband met de nieuwe tuchtregeling 

voor Poolse rechters. 

Het Europees Parlement nam dan weer het initiatief om 

tegen Hongarije een procedure te starten voor schen-

ding van de Europese waarden. In een rapport is het 

Europees Parlement heel kritisch voor de regering van 

Viktor Orbán in Hongarije. Het omschrijft problemen 

bij het verkiezingsproces, de onafhankelijkheid van 

de rechterlijke macht en de rechten en vrijheden van 

burgers. De vrijheid van meningsuiting, corruptie, 

rechten van minderheden zoals Roma en Joden en de 

situatie van migranten en vluchtelingen zijn belangrijke 

aandachtspunten. 
Het blijft voorlopig afwachten waartoe de procedures 

zullen leiden.

Hongarije en Polen
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Basisinformatie: Europese regels 

In de Europese regelgeving wordt niet de term ‘wetten’ gebruikt, maar worden vijf soorten 
Europese regels of besluiten onderscheiden: 

 ● Verordeningen
 Verordeningen zijn vergelijkbaar met nationale wetten, want ze zijn bindend. Het zijn 

regels die rechtstreeks toepasbaar zijn in heel de EU. Ze gelden voor alle inwoners van 
de EU. Ze zijn af dwingbaar via de nationale rechtbanken; ze moeten daarvoor niet  eerst 
worden omgezet in natio naal recht. Bijvoorbeeld: maximumtarieven voor roaming bin-
nen de EU.

 ● Richtlijnen
 Richtlijnen zijn ook bindend, maar niet rechtstreeks toepasbaar: ze zijn bindend wat 

het resul taat betreft. Het zijn met andere woorden streefdoelen die de lidstaten moe-
ten verwezenlijken, maar ze mogen zelf bepalen met welke middelen. Bijvoorbeeld: de 
arbeidsrichtlijn over onder andere maximumarbeidstijden, pauzes en jaarlijkse vakantie.

 ● Besluiten
 Een besluit is bindend en onmiddellijk toepasbaar voor bepaalde natuurlijke en rechts-

personen in alle lidstaten tot wie het besluit gericht is. Bijvoorbeeld: de veroordeling van 
Microsoft door de Commissie. 

 ● Aanbevelingen en adviezen
 Aanbevelingen en adviezen hebben wel een algemene draagwijdte maar zijn niet bin-

dend. 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 hiërar-
chisch 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 goedkeuren, maar ook in de 
praktijk toepassen.

Het Europees Parle
ment 
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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 Gordijn’ hebben gefunctioneerd en daar-
door 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 gemeen-
schap van cultuur en traditie, er is een grote diversiteit, er zijn tientallen talen en meerdere 
ideeën van wat een staat moet zijn. 
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Opdracht: Cartoon
Bekijk onderstaande cartoon en los de vragen op.

a. Bekijk de verschillende elementen van de cartoon. Vergelijk de situatie in 1957 met de 
situatie in 2010. 

b. Welke moeilijkheid in de Europese Unie kaart de cartoonist aan? Hoe is deze moeilijk-
heid ontstaan?

c. Welke gevolgen heeft deze moeilijkheid voor de werking van de EU?
d. In verband met de situatie in 1957 neemt de cartoonist wel een loopje met de waarheid. 

Wat klopt er niet? En waarom heeft de cartoonist ervoor gekozen om dit verkeerd voor 
te stellen?
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Uitbreiding

Europese initiatieven op onderwijsgebied

De Europese Unie biedt al jarenlang aan jongeren de mogelijkheid om in het buitenland een 
leer- of werkervaring op te doen. 

Erasmus+
Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Het doel is het 
bevorderen van levenslang leren, de toegang tot het onderwijs verbreden voor iedereen en het 
verwerven van kwalificaties en vaardigheden stimuleren. Er worden beurzen verstrekt aan wie 
een tijdlang in het buitenland wil studeren, lesgeven, stage lopen of een cursus volgen.

Meer informatie over de verschillende programma’s vind je op 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/. 

Op de site van PLOTEUS ec.europa.eu/ploteus kunnen studenten, werkzoekenden, wer-
kenden, ouders, loopbaanbegeleiders en leraren relevante informatie vinden over studeren 
in Europa. PLOTEUS staat voor Portal on Learning Opportunities throughout the European 
Space. Op die site vind je links naar universiteiten, instellingen voor hoger onderwijs, gege-
vensbanken van opleidingen, scholen, beroepsopleidingen en opleidingen voor volwassenen. 
Ook voor informatie over de aanvraag van beurzen, over verhuizen naar het buitenland en 
kosten voor levensonderhoud kun je er terecht.
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Hongarije sluit grens met Servië door toestroom migranten17/06/2015 om 14:33 door WkgDe Hongaarse regering heeft beslist om de grens met Servië te sluiten vanwege de toestroom 
van migranten. Daarnaast zal Hongarije beginnen met de constructie van een omheining, zo 
kondigde de minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto aan.

Aantal asielaanvragen in Europa verdubbeld in derde kwartaal

do 10/12/2015  13:15 Belga

Van juli tot september dit jaar hebben 413.800 mensen voor het eerst asiel aangevraagd in de Europese Unie. Dat is bijna 

dubbel zoveel als in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. In België waren er met 

14.650 aanvragen zelfs drie keer zoveel als in het tweede kwartaal. (…)

Opnieuw tragedie op Middellandse Zee: honderden vluchtelingen verdronken
Lampedusa (Reuters/DPA/ANP/RKK) 19 april 2015 - Een boot met mogelijk 900 vluchtelingen 
is vandaag in de Middellandse Zee gekapseisd. Dat gebeurde afgelopen nacht, ten zuiden 
van het Italiaanse eiland Lampedusa. Er wordt gevreesd dat de meesten zijn verdronken.

Amnesty: “Europese aanpak zet leven van vluchtelingen op spel”

di 17/11/2015  01:11 Belga; Christine van Tichel

Het hermetisch willen afsluiten van Eu
ropa leidt alleen maar tot meer mensen
rechtenschendingen, waarschuwt ngo 

Amnesty International in een nieuw rap
port over de aanpak van de vluchtelin

genproblematiek. Bovendien heeft Fort 

Europa niet het gewenste afschrikkend 

effect op vluchtelingen en asielzoekers, 

want deze mensen blijven de vaak levens
gevaarlijke oversteek naar Europa maken.

Europees Parlement steunt nieuw spreidingsplan voor 120.000 vluchtelingen
17/09/15 om 13:35  Bijgewerkt om 18:44

Europees Parlement steunt nieuw spreidingsplan voor 
120.000 vluchtelingen
Het Europees Parlement heeft zich donder dag ochtend 
uitgesproken voor een Europees spreidingsplan voor 
de opvang van 120.000 asielzoekers die aankomen in 
Hongarije, Griekenland en Italië. 

De Europarlementsleden schaarden zich in een spoed-
zitting achter de tijdelijke noodmaatregel die de Europese 
Commissie vorige week had voorgesteld om de druk 
op de landen aan de Europese buitengrenzen te ver-
lichten. Het gaat om 54.000 vluchtelingen in Hongarije, 
ruim 50.000 in Griekenland en ruim 15.000 in Italië die 
door middel van een bindende verdeelsleutel gespreid 
zouden worden over de andere lidstaten.

Doordenker: Vluchtelingen in Europa

a. Wie is een vluchteling volgens het Internationaal Verdrag betreffende de status van 
vluchtelingen, dat ondertekend werd in Genève in 1951? 

b. Wat betekent de subsidiaire bescherming die de Europese Unie biedt aan 
vluchtelingen?

Opdracht: Borddiscussie
Je leraar schrijft een uitspraak in verband met de vluchtelingenproblematiek op het bord en 
geeft vervolgens instructies voor het verloop van de borddiscussie.
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I De Verenigde Naties

Focus 
Zoek in de verzamelde informatie gegevens op over de Verenigde Naties. 

a. Welke thema’s treden momenteel op de voorgrond? Wat is de aanleiding  
daartoe?

b. Diep een thema uit dat jouw aandacht trekt.

Basisinformatie:  
De oprichting van de VN

Na de Eerste Wereldoorlog werden steeds meer landen zich ervan bewust dat 
alleen internationale samenwerking de vrede kon garanderen. Daarom werd 

in het kader van het Vredesverdrag van Versailles (1919) de Volkenbond 
opgericht. Dat was een samenwerkingsverband tussen landen van over de 
hele wereld, aanvankelijk echter 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 opgericht. Ook de 
verliezende landen werden er dit keer bij betrokken. Het Handvest van de Verenigde 

Naties werd op 26 juni 1945 in San Francisco door 51 landen officieel ondertekend, en trad 
op 24 oktober 1945 in werking. Op die datum wordt nu elk jaar de ‘Dag van de Verenigde 
Naties’ gevierd. Ondertussen zijn 193 landen lid van de VN.

De Verenigde Naties hebben vier doelstellingen:
 ● bevorderen van de internationale vrede en veiligheid;
 ● ontwikkelen van vriendschappelijke relaties tussen naties;
 ● samenwerken bij het oplossen van internationale problemen;
 ● bevorderen van de naleving van de mensenrechten.

Voor uitgebreide informatie over de Verenigde Naties kun je terecht op de volgende sites:
• 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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De belangrijkste organen van de Verenigde Naties

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 daarnaast nog tientallen gespecialiseerde agentschappen, programma’s 
en organisaties. 

1. De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle 193 lidstaten. Elk lid beschikt over één 
stem. De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid. Voor bepaalde zaken 
(bijvoorbeeld veiligheidskwesties, vrede) is een tweederde meerderheid vereist. De Algemene 
Vergadering kan besprekingen houden en aanbevelingen doen over alles wat tot de bevoegd-
heden van de VN behoort. Internationale verdragen worden formeel door de Algemene 
Vergadering aangenomen, waarna ze ter ratificatie openstaan voor de lidstaten. 

2. De Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad telt vijftien leden, waarvan vijf permanente leden: China, Frankrijk, Rusland, 
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. De andere tien leden zijn niet-
permanente leden en worden door de Algemene Vergadering gekozen voor een periode van 
twee jaar. De permanente leden hebben een veto-recht. 

De Veiligheidsraad is bevoegd voor internationale vrede en veiligheid. Concreet kan de veilig-
heidsraad diplomatieke druk uitoefenen, bemiddelen tussen 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 tref-
fen zoals een handelsembargo. 
Ook kan hij beslissen om VN-troepen naar een bepaald gebied te sturen. 

Zijn beslissingen (resoluties genoemd) zijn meer dan aanbevelingen. Ze hebben een bindend 
karakter. De lidstaten zijn krachtens het Handvest verplicht die resoluties uit te voeren. 

3. 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 economische en sociale materies. Voorbeelden zijn UNESCO en ILO (Internationale 
Arbeidsorganisatie). 
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Verder maakt de ECOSOC verdragsontwerpen op die hij voorlegt aan de Algemene Vergadering. 
 Binnen zijn bevoegdheden kan de Raad ook internationale conferenties samenroepen. De 
Wereld vrouwenconferentie is daarvan een voorbeeld. 

4. Het Internationaal Gerechtshof

Het Internationaal Gerechtshof werd, samen met de VN zelf, opgericht in 1945. Het zetelt in 
Den Haag en telt vijftien rechters die gekozen worden door de Algemene Vergadering en de 
Veiligheidsraad voor een termijn van negen jaar. 

Het Internationaal Gerechtshof beslecht geschillen tussen staten. Het heeft al meer dan 
honderd uitspraken gedaan over bijvoorbeeld land- en zeegrenzen, milieuverontreiniging, 
schendingen van internationale humanitaire wetgeving, mensenrechten en economische rech-
ten. De uitspraken van het Hof zijn bindend. Met een vreedzame regeling voor problemen rond 
landsgrenzen, maritieme grenzen en territoriale soevereiniteit, heeft het Hof vaak de escalatie 
van geschillen voorkomen. 

Zo oordeelde het Hof bijvoorbeeld over een soevereiniteitsgeschil tussen Indonesië en Maleisië 
over twee eilanden in de Celebeszee; de eilanden werden toegewezen aan Maleisië. Een ander 
voorbeeld: een maritiem en territoriaal geschil tussen Qatar en Bahrain, dat werd beslecht door 
de uitspraak van het Hof en waardoor een einde kwam aan de gespannen relatie tussen beide 
landen. Of nog: een grensgeschil tussen Botswana en Namibië dat het Hof beslechtte met een 
voor beide partijen aanvaardbare uitspraak.

Staten dienen ook vaak vragen in over economische rechten. In een geschil over visserijrech-
ten tussen Canada en de Europese Unie, spande Spanje een procedure aan tegen Canada, 
nadat Canada een Spaanse visserssloep in internationale wateren had geconfisqueerd. 

Het Hof geeft daarnaast ook adviezen aan de Algemene Vergadering van de VN en aan de 
Veiligheidsraad. De adviezen van het Hof zijn niet bindend, maar ze hebben wel juridisch 
belang en een morele waarde. Het Hof bracht bijvoorbeeld adviezen uit over de juridische 
gevolgen van de bouw van een muur op bezet Palestijns grondgebied.

De Japanse walvisvangst is ‘niet we
tenschappelijk’ van aard en ‘illegaal’. 
Dat heeft het Internationaal Gerechts
hof in Den Haag maandag geoordeeld. 
Volgens het Hof gaat Japan in tegen 
een internationaal moratorium op dit 
soort visserij dat in 1986 was inge
steld.

Australië had Japan in 2010 bij het In
ternationaal Gerechtshof aangeklaagd 
omdat het ondanks het internatio
naal verbod toch commercieel op de 
zoogdieren jaagt. Tokio beroept zich 
daarbij op een uitzondering, met name 
dat walvisvangst voor wetenschappe
lijke doeleinden wel mag.

Het Internationaal Gerechtshof vindt 
nu dat er veel meer walvissen worden 
gedood dan voor wetenschap nodig is. 
Het gaat jaarlijks om honderden van 
deze dieren. 

Het Hof gebiedt Japan tijdelijk op te 
houden met de walvissenjacht in het 
Zuidpoolgebied. ‘Japan moet elke 
afgeleverde vergunning, toelating of 
licentie in het kader van onderzoeks
programma Jarpa II intrekken en mag 
in het kader hiervan geen nieuwe ver
gunningen geven’, verklaarde rechter 
Peter Tomka tijdens een zitting in het 
Vredespaleis.

31/03/2014 Bron: BELGA

Internationaal Gerechtshof: ‘Japanse walvisvangst is illegaal’
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Het Internationaal Strafhof
Het Internationaal Strafhof is recenter dan het Gerechtshof. Het werd  opgericht in 2002 en 
heeft zijn zetel ook in Den Haag. 123 staten, waaronder België, namen het initiatief 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 struc-
turele 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. 
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.

www.icc-cpi.int  

Internationaal Strafhof opent 
vooronderzoek naar situatie in 
Palestina

vr 16/01/2015  16:39 Gianni Paelinck 

Het Internationaal Strafhof in Den Haag 
heeft een vooronderzoek geopend naar 
mogelijke oorlogsmisdaden in de Palestijn
se gebieden. Met zo’n vooronderzoek zal 
de openbare aanklager informatie verza
melen om na te gaan of een onderzoek ten 
gronde nodig is. Mogelijk komen acties van 
het Israëlische leger tijdens de oorlog in 
Gaza van vorige zomer zo in het vizier.

Sinds begin dit jaar is Palestina toegetre
den tot de statuten van het Internationaal 
Strafhof. Dat Hof is bevoegd om te onder
zoeken of er in de bezette Palestijnse ge
bieden en in OostJeruzalem sinds 13 juni 
vorig jaar oorlogsmisdaden zijn begaan. 
Vorige zomer was er in de Palestijnse Ga
zastrook een bloedig conflict tussen Israël 
en de Palestijnse organisatie Hamas.

De openbare aanklager Fatou Bensouda 
kondigt in een mededeling aan dat ze het 

vooronderzoek “ten volle onafhan
kelijk en onpartijdig” zal voeren.

Zo’n vooronderzoek is geen onderzoek 
ten gronde, maar is bedoeld om informa
tie te verzamelen zodat mogelijk de weg 
kan openen voor een echt onderzoek. Het 
Internationaal Strafhof kan zo op termijn 
mogelijke oorlogsmisdaden onderzoeken, 
begaan door zowel de Palestijnse autoritei
ten als Israël (dat geen lid is van het Hof).

Israël liet zich eerder al vrij negatief uit 
over de toetreding van Palestina tot het 
Internationaal Strafhof. Zo waarschuwde 
de Israëlische premier Benjamin Netan
yahu dat Israël zich zal verzetten tegen 
elke vervolging van zijn soldaten door het 
Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij 
bevroor ook 106 miljoen euro belastingen 
die in december voor rekening van de 
Palestijnse Autoriteit waren geïnd.

H
et Internationaal Strafhof in Den Haag  hollandfoto .net  shutterstock .com
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5. Het Secretariaat en de secretaris-generaal

Het Secretariaat brengt het beleid en de programma’s tot uitvoer. Aan het hoofd ervan staat de 
secretaris-generaal, die op voorstel van de Veiligheidsraad benoemd wordt door de Algemene 
Vergadering.
Hij is het gezicht van de VN en heeft een belangrijke bemiddelingsfunctie. 
De secretarissen-generaal sinds de oprichting van de VN:

 ● 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) 2007-2016
 ● Antonio Guterres (Portugal) sinds 2017

Het hoofdkantoor van het Secretariaat bevindt zich in New York, met daarnaast belangrijke 
operationele centra in Addis Abeba, Bangkok, Beiroet, Genève, Nairobi, Santiago en Wenen.

De belangrijkste thema’s op de agenda van de VN

1. 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 belangrijke rol spelen in het 
toezicht op de naleving van mensenrechten. (Meer info over die rol vind je in module 1)

2. Ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

Het grootste deel van het VN-budget (zo’n 80 procent) wordt besteed aan ontwikkelingsprojec-
ten en de bestrijding van armoede, ziekte en honger. ECOSOC is het belangrijkste VN-orgaan 
voor het coördineren van die activiteiten.

Momenteel leven nog meer dan een 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. 

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 ontheemden in de hele wereld.
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Millenniumdoelstellingen
Sinds 1990 organiseerden de VN een hele reeks grote internationale conferenties: 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 
(Istanbul, 1996), de Wereld Voedsel Top (Rome, 1997) enzovoort. Tijdens die bijeenkomsten 
maakten de staatshoofden en regeringsleiders telkens een aantal internationale afspraken.

In 2000 werden de internationale afspraken uit de jaren 90 die betrekking hadden op de bestrij-
ding 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 destijds concrete 
streefcijfers mee, maar daarvan zijn er niet veel gerealiseerd.

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
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Opdracht: Agenda 2030
 ● Kies een van de doelstellingen en ga op zoek naar de betekenis van die doelstelling. 
 ● Noteer ook waar je informatie vindt. Van welke organisatie komt de informatie?
 ● Wat kan België en Vlaanderen volgens jou doen om de doelstellingen te helpen bereiken?

unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen

3. Vrede en veiligheid

Het bevorderen van de internationale vrede en veiligheid is een van de hoofddoelen van de VN. 
Sinds de oprichting 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 onderhandelings-
tafel 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.

Een van die vredesinspanningen is het inzetten van een troepenmacht (de zogenaamde 
VN-blauwhelmen). De troepen worden door verschillende landen ter beschikking gesteld en 
vervullen de rol van een onpartijdige derde partij. Ze hebben meestal een beperkte opdracht 
(peacekeeping - vredeshandhaving). Ze strijden niet mee maar vormen een buffer tussen 
strijdende partijen. Ze mogen er alleen op toezien dat die zich houden aan een staakt-het-
vuren. Hun aanwezigheid moet de mogelijkheden vergroten om een conflict langs vreedzame, 
diplomatieke weg te beslechten. Een strategie die echter niet altijd gelukt is, zoals de oorlog 
in Bosnië (1991-1996), de genocide in Rwanda (1994) en de oorlog in Oost-Congo (1998-...) 
aantonen. 
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Soms moeten die troepen werkelijk de vrede 
herstellen (peacemaking), wat inhoudt dat 
ze militair optreden tegen een agressor. 
Dat was bijvoorbeeld het geval tijdens de 
Golfoorlog in 1991. De Verenigde Staten 
kregen in de Veiligheidsraad gedaan 
dat zij zelf de VN-resolutie zouden uit-
voeren. Toen bestond de troepenmacht 
hoofdzakelijk uit VS-militairen, aange-
vuld 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 meer dan 70 vredes  - 
operaties op touw gezet. Momenteel zijn de VN betrok-
ken bij 13 vredesoperaties. Actuele informatie daarover vind 
je op peacekeeping.un.org. 
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 internationale 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.

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

De VN nemen heel wat initiatieven met betrekking tot duurzame ontwikkeling en milieu.
Een agentschap van de Verenigde Naties, de UNFCCC, coördineert het internationale klimaat-
beleid door elk jaar een Conference of Parties (COP) te organiseren. 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 uit-
stoot van broeikasgassen kan verminderen om zo de verandering van het klimaat te beperken.
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 is afge-
sproken dat:

 ● 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.

VNblauwhelm in ZuidSoedan  Aekkaphob  shutterstock .com
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 ● 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.

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

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

Hoe belangrijk is het klimaatakkoord?
ma 14/12/2015  09:27  Stijn Vercruysse 

Er is een klimaatakkoord. Maar wat nu? Zal de 
wereld er anders uitzien na de top in Parijs?
Het Paris Agreement is het belangrijkste document 
in jaren. Het eerste echte klimaatverdrag waar álle 
195 landen en de Europese Unie mee instemmen.
Dat is onwaarschijnlijk. Zowel laaggelegen eiland
staten als industrielanden, zowel landen die 
jaarlijks droogtes en hongersnoden meemaken als 
landen die olie produceren, zowel groeilanden als 
landen waar een meerderheid van de bevolking 
niet gelooft in klimaatverandering... Al die landen 
staan achter dat ene akkoord. Als er 55 landen 
ondertekenen en ratificeren treedt het akkoord in 
werking.
Ook in de Belgische wetgeving zal het Akkoord 
van Parijs moeten worden opgenomen. Net zoals 
andere landen zijn we dan verplicht om om de 
5 jaar een nieuw en ambitieuzer klimaatplan in 

te dienen waarin staat hoeveel minder CO2 we 
zullen uitstoten en hoe we dat zullen doen. En we 
zullen dat moeten uitvoeren. 

(...)

Straf?
Maar wat nu als je de verplichtingen opgenomen 
in het Akkoord van Parijs niet nakomt? Dan is er 
niet echt een straf voorzien. Dat is het relatieve aan 
internationaal bindende akkoorden. Maar je loopt 
wel een hoop internationaal gezichtsverlies op, want 
je bent verplicht je resultaten bekend te maken. En 
dan krijg je prijzen als ‘Fossiel van de Dag’ en zo.

http://deredactie .be/cm/vrtnieuws/opinieblog/analyse/1 .2523419
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Opdracht: Vlaanderen en de VN
Hierna worden nog enkele VN-thema’s vermeld die voor Vlaanderen belangrijk zijn. 
Via de zoekfunctie op www.vlaanderen.be, kun je meer informatie vinden over de Vlaamse 
betrokkenheid bij de thema’s: mensenrechten, kinderrechten, vrouwenrechten; duurzame ont-
wikkeling; de Agenda 2030; het klimaatakkoord. 

Kies uit bovenstaande lijst een thema. Wat houdt dat thema in? Zoek daarover informatie in 
VN-documenten, in de media, op de sites van de Vlaamse overheid, enzovoort.

 ● Waaruit bestaat de concrete betrokkenheid van de Vlaamse overheid bij dit thema?  
Wat is de huidige stand van zaken?

 ● Leid daaruit een persoonlijke conclusie af. Motiveer je antwoord.

Leesopdracht: De Verenigde Naties: 
successen en mislukkingen

In 1945 trad het Handvest van de Verenigde 
Naties in werking. De ambitie was om oor
logen uit de wereld te helpen en de mensen
rechten te beschermen. 

Professor Jan Wouters ziet, ondanks misluk
kingen en schandalen, vele successen en 
een belangrijke invloed van de VN. De VN 
brachten een geweldige vooruitgang in inter
nationale samenwerking en op vlak van het 
internationaal recht. 

Toch zijn de mislukte vredesoperaties van 
de VN (de oorlogssituatie in OostCongo, de 
volkerenmoord in Rwanda, het niet kunnen 
beschermen van de moslims in de enclave 
Srebrenica tijdens de oorlog in Joegoslavië, 
…) een smet op het blazoen. Professor Wou
ters verklaart een groot deel van de mis
lukkingen door enkele machtige lidstaten 
die het systeem hypothekeren. Zodra een 
van de vijf permanente leden van de Veilig
heidsraad (van China, Frankrijk, Rusland, 
GrootBrittannië 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. 

Daarnaast hebben heel wat landen een ver
schil lende kijk op internationale relaties en op 
mensenrechten, democratie en rechtsstaat. 

Heel wat landen zijn vandaag minder mul
tilateraal georiënteerd. Ze investeren liever 

in bilaterale betrekkingen en sluiten steeds 
vaker bilaterale akkoorden. 

Ook de Verenigde Staten van Amerika trek
ken zich sinds de regering Trump steeds 
meer terug uit de internationale samenwer
kingsverbanden. Het ‘America first’ beleid 
schroeft de multilaterale samenwerking 
terug. De VS houden hun bijdragen in aan 
het VNbevolkingsfonds, aan vredesmissies 
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.

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 digi
tale transformatie en duurzame ontwikke
ling succesvol aan. België gelooft heel sterk 
in de toegevoegde waarde van samenwer
king tussen staten. Multilateralisme verenigt 
landen en verhoogt de kwaliteit van de 
collectieve oplossingen voor problemen die 
zich voor elk van deze landen stellen” , zo 
stelde vicepremier De Croo bij de lancering 
van de Alliantie. 
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 * politieke besluitvorming

 * bestuursniveaus

 * de gemeente

 * de gemeenteraad

 * het college van burgemeester en schepenen

 * de burgemeester

 * het sociaal beleid van de gemeente

 * gemeentelijke adviesraden

 * openbaarheid van bestuur

 * de provincie

 * de provincieraad

 * de deputatie

 * de gouverneur

 * federalisering

 * staatshervormingen

 * gemeenschappen

 * gewesten

 * bevoegdheden

 * bevoegdheidsconflicten en belangenconflicten

 * taalfaciliteiten

 * gewestbevoegdheden

 * gemeenschapsbevoegdheden

 * de Vlaamse overheid

 * het Vlaams Parlement

 * de Vlaamse Regering

 * decreet

 * het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
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 * het federale parlement

 * de Kamer

 * de Senaat

 * de koning en de federale regering

 * wet

 * de rechterlijke macht

 * rechtbanken

 * hoven

 * burgerlijke procedure

 * strafprocedure

 * proces

 * de Europese Unie

 * supranationaal en intergouvernementeel

 * Europees beleid

 * eengemaakte markt

 * de Europese Raad of de ‘Europese Top’

 * de Raad van de Europese Unie

 * de Europese Commissie

 * het Europees Parlement

 * het Hof van Justitie

 * Europese regels

 * de Verenigde Naties

 * internationale vrede en veiligheid

 * naleving van mensenrechten

 * oplossen van internationale problemen

 * millenniumdoelstellingen

 * multilateraal

 * klimaatverdrag
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Colofon

Het educatief materiaal voor de leerlingen van de derde graad aso, kso, tso kwam 
tot stand met de medewerking van: prof. K. Deschouwer, dr. J. Moulaert, W. Taelman, H. 
Vanoppen, C. De Wilde, F. Decoster, I. Droesbeke, W. Dupon, D. Hoflack, K. Lamon, P. Martin, 
W. Schuermans, P. Baeten, C. Wyns.

Eindredactie: Kris Van den Bremt, educatieve dienst van het Vlaams Parlement.
Onze bijzondere dank aan: de cartoonisten ian, zak en Eric Meynen voor hun enthousiaste 
medewerking.

De Kracht van je Stem wordt gestuurd door de stuurgroep:
Voorzitter: Francis Decoster
Leden: Els Vermeire, coördinerend inspecteur dep. onderwijs

Kris Deschouwer, professor VUBrussel, departement Politieke Wetenschappen
Marc Hooghe, professor KULeuven, departement Politieke Wetenschappen.
Ellen Claes, professor KULeuven, faculteit sociale wetenschappen
Els Van Hemelrijck, kinderrechtencommissariaat
Stefaan Walgrave, professor Universiteit Antwerpen
Chris Wyns, expert onderwijs en burgerzin
Miette Plessers, Pedagogisch begeleider, Katholiek onderwijs Vlaanderen
Luc Vernaillen, hoofdadviseur pedagogische begeleidingsdienst, GO!
Elisabeth Serreyn, pedagogisch begeleider OVSG
Adelheid Van Hauwermeiren, pedagogisch adviseur POV
Geert Rits, commissiesecretaris Vlaams Parlement
Kris Hoflack, directeur communicatie, externe relaties en informatie Vlaams Parlement
Kris Van den Bremt, educatieve dienst Vlaams Parlement
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