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2 De Basis

Voorwoord
Verkiezingen zijn belangrijk. We kiezen dan onze vertegenwoordigers in het parlement.

Maar waarom mag je niet zelf beslissen over alles wat jou aanbelangt? Of waarom 
beslissen we niet allemaal samen? Waarom kiezen we volksvertegenwoordigers in een 
parlement?

Het antwoord is heel eenvoudig: we zijn met 6,5 miljoen Vlamingen en 11,4 miljoen 
Belgen en we kunnen niet over elk voorstel allemaal samen beslissen. Daarom is er een 
parlement. Wij kiezen wie in dat parlement zit. Dat zijn volksvertegenwoordigers. 

Binnenkort zijn er verkiezingen voor het Vlaams (en het Brussels, Waals en Duitstalig) 
Parlement, voor het federale parlement en voor het Europees Parlement.

Waarom er drie verkiezingen zijn, dat leggen we uit in dit boekje.

We leggen uit waar de volksvertegenwoordigers zich mee bezighouden, wat hun 
belangrijkste taken zijn en hoe er beslissingen genomen worden.

Verder hebben we het over politieke partijen, want de kandidaten voor het parlement 
staan op lijsten van verschillende politieke partijen. Die partijen hebben elk hun eigen 
visie op onze samenleving en hoe die bestuurd zou moeten worden. Voor je kiest op 
welke partij je gaat stemmen, kun je lezen wat de partijen zeggen en voor welke ideeën 
ze opkomen.

Ten slotte staan we stil bij het verloop van de verkiezingen zelf. Wie mag stemmen? Hoe 
stem je geldig? Welke documenten moet je bij je hebben en hoe verloopt de stemming?

En uiteindelijk: wat gebeurt er met je stem na de verkiezingen?

Je vindt in dit boekje een antwoord op heel wat vragen, behalve op de vraag op wie je 
moet stemmen. Dat is een keuze die je helemaal zelf maakt...

De Kracht van je Stem – Educatieve dienst Vlaams Parlement
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Hoofdstuk 1 Democratie

1 Onder meer Economist Intelligence Unit, IDEA, Freedom House, Democracy Barometer

Het woord democratie komt uit het Grieks: demos (volk) en kratein (regeren). Letterlijk betekent dat 
dus ‘het volk regeert’. Maar ‘het volk regeert’ is geen werkbare omschrijving om te kijken naar ons 
politieke systeem. In Vlaanderen zijn we met ongeveer 6,5 miljoen mensen. Die kunnen gewoonweg 
niet allemaal samen regeren. Daarom houden we verkiezingen: om vertegenwoordigers aan te 
duiden die in onze naam een democratisch bestuur mogen vormen. Verkiezingen zijn een belangrijk 
aspect van democratie, maar niet het enige. 

Welke kenmerken zou je moeten terugvinden in een democratie? 

Er bestaan meerdere onderzoeksinstituten1 en verschillende methoden om het democratische 
gehalte van een samenleving te meten. Daarin komen een aantal kenmerken steeds terug: 

• Verkiezingen worden vrij en eerlijk georganiseerd op regelmatige tijdstippen

• De rechten van alle burgers worden zonder onderscheid gewaarborgd

• Het politieke systeem functioneert transparant en zonder machtsmisbruik

• De bevolking is actief en betrokken als burger in de samenleving en bij de politiek

1. Verkiezingen worden vrij en eerlijk georganiseerd 
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. 

1

2
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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 worden of 
worden geweerd uit de media.
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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. 

Verder hebben wij strenge wetten tegen censuur. De overheid mag de vrijheid van meningsuiting niet 
beperken, mag geen controle uitoefenen op de media of wijzigingen opleggen voor teksten, films, 
voorstellen, enzovoort vooraleer deze gepubliceerd zijn. Tijdens een verkiezingscampagne (maar niet 
alleen dan) komen heel wat verschillende en tegengestelde meningen aan bod. 

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

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 machtsverhoudingen 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 partijprogramma en de partij-ideologie, gedragen door de kandidaten die op de 
verschillende lijsten stonden. 

Dat is een legitieme wijze om verkiezingen te lezen.2 
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Een voorbeeld uit het buitenland: verkiezingen in de VS

3 Rob Kornblum, NYPIRG in https://nos.nl/artikel/2141978-het-wordt-kiezers-in-de-vs-moeilijker-gemaaktdan-nodig.html  
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/02/een-trukendoos-om-kiezers-uit-te-sluiten-5106203-a1529848 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/19/minder-kiezers-graag-a2679025 

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. Afro-
Amerikaanse kiezers worden meer dan gemiddeld getroffen door die obstakels. 

Enkele recente voorbeelden3: 

New York

Wie zich in New York online wilde 
aanmelden als kiezer, kon dat al

leen doen met een rijbewijs als identificatie. 
Vreemd, want in de kieswet staat inderdaad dat 
identificatie nodig is, maar wordt nergens ge
zegd 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 van
daag stemmen – early voting kan niet in deze 
staat. Dat is nog zo’n drempel. Mensen willen 

echt wel stemmen. Als ze eenmaal geregis
treerd staan, meldt bijna 90 procent van de 
New Yorkers zich ook daadwerkelijk bij een 
stembureau. 

Wij vinden eigenlijk dat je automatisch ge
registreerd moet worden, als je in New York 
woont en 18 jaar wordt. Maar het gaat niet 
automatisch en er zijn een aantal fikse hob
bels. Dus ligt de opkomst in New York meestal 
rond 50 procent, één van de laagste opkomst
cijfers in heel Amerika”.

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 toegankelijk 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 bete
kende 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 stemmen bovengemiddeld vaak op de 
Democratische Partij. Zo was een dubbele rel 
geboren: hier leek sprake van kiezershinder 
met een partijdige én een raciale component.  

“
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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 laatste 
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 kie
zers in Georgia nog altijd niet is geregeld – en dat 70 procent van 
hen zwart is.

2. De rechten van alle burgers worden zonder onderscheid 
gewaarborgd

De overheid moet de rechten van alle burgers respecteren en waarborgen. Rechten beschermen de 
burgers, ook tegen de macht van de overheid. Dat betekent dat de overheid sommige dingen niet 
mag doen, zelfs al is ze democratisch verkozen en zelfs al is er een meerderheid voor. De overheid 
mag bijvoorbeeld geen mensen laten opsluiten zonder reden of ze mag niet beslissen dat een 
bepaalde bevolkingsgroep gediscrimineerd wordt. Ze moet ook zorgen voor de basisbehoeften van 
mensen, zoals onderwijs en gezondheid. 

Er zijn in de wereld helaas voorbeelden te over van landen waar mensenrechten op een flagrante 
wijze geschonden worden en waar mensen ongelijk behandeld worden. 

Maar ook bij ons is het belangrijk te waken over de mensenrechten. De burgers in ons land genieten 
de bescherming van hun rechten door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), 
de Grondwet en de wetten en decreten. Dat betekent niet dat er niets kan mislopen.
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Florida is een van de staten die 
mensen die een gevangenisstraf 

krijgen, hun stemrecht ontneemt. Ze 
krijgen het ook niet terug nadat ze hun 
straf hebben uitgezeten. Daarmee zijn 
in Florida 1,5 miljoen mensen uitge
sloten van het kiessysteem. Ter verge
lijking: in 2016 versloeg Donald Trump 
in deze staat Hillary Clinton met een 
verschil van 100.000 stemmen.

In Texas geldt een collegekaart met foto niet 
als ID, maar een wapenvergunning wel.

In North Dakota heeft het hoogste gerechts
hof van de staat onlangs geoordeeld dat kie

zers op hun identiteitsbewijs een huisadres 
moeten hebben staan. Daarmee zijn in één 
klap zo’n 5.000 native Americans hun stem 
kwijt: zij wonen in reservaten waar door
gaans geen huisadressen zijn. 
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Zo werd België al herhaalde keren door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld 
voor de opsluiting van geïnterneerden in gewone gevangenissen, waar ze niet de nodige zorg 
kunnen krijgen. Bovendien doen er zich voortdurend nieuwe situaties voor die leiden tot discussies 
over mensenrechten. De laatste jaren is er bijvoorbeeld ongerustheid over maatregelen tegen terreur 
die de privacy van mensen zouden kunnen schaden. Er is discussie over het verbod op ritueel 
slachten dat voor een deel van de joden en moslims ingaat tegen hun vrije godsdienstbeleving. 

Organisaties zoals Amnesty International controleren mee of de mensenrechten niet geschonden 
worden. Het Kinderrechtencommissariaat waakt over het beschermen van de kinderrechten in 
Vlaanderen. 

MYANMAR

4 BELGA, 18 september 2018.

De brutaliteit van het leger in Myanmar 
tegen de Rohingya-minderheid getuigt 

van een “totale minachting voor het menselijk 
leven” verklaarde een VN-onderzoeker. 
Rohingya zijn een islamitische minderheids
groep in het overwegend Boeddhistische Myan
mar. In 2017 ontvluchtten meer dan 700.000 
mensen van de Rohingya-minderheid hun land 
na aanhoudend geweld van het leger en boed
dhistische milities. Ze zitten vast in giganti
sche vluchtelingenkampen in Bangladesh. 
De VN spreekt van een lange lijst van geweld
daden jegens de Rohingya, die behoren tot 

de ergste misdaden tegen het internationaal 
recht. Het gaat om bloedbaden in de Rohingya-
dorpen, waar de bevolking “omsingeld wordt en 
volgens geslacht gescheiden wordt”. “De man
nen worden systematisch gedood, kinderen 
worden beschoten en in de rivier of het vuur 
gegooid. Vrouwen en meisjes worden voortdu
rend verkracht en velen onder hen worden ook 
fysiek en mentaal gefolterd”, luidt het.

Veel dorpen van de Rohingya zijn verwoest. 
Hun velden en akkers zijn door de regering aan 
boeddhistische buren gegeven4.

3. Het politieke systeem functioneert transparant 
en zonder machtsmisbruik

Een volgend kenmerk van democratie is een goed werkend, transparant politiek systeem zonder 
machtsmisbruik. 

Om machtsmisbruik te voorkomen, moet je de macht verdelen en controle mogelijk maken. In de 
meeste democratieën is de macht verdeeld tussen de regering, het parlement en de rechtbanken. 
Dat noemen we de scheiding der machten. 

De verschillende machten moeten op zich ook goed functioneren. Aan slecht functionerende 
rechtbanken heb je als burger niets wanneer je rechten geschonden zijn. En de beste wet blijft dode 
letter als er geen mensen of middelen zijn om die wet in de praktijk uit te voeren.

Goed besturen betekent ook transparantie en inzage geven in het werk van het bestuur, zodat 
controle mogelijk is. 
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De pers speelt daarin een belangrijke rol. Ze wordt soms de vierde macht genoemd. Goede politieke 
journalistiek geeft inzage in het werk van politici en bestuur.

5 Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/05/30/journalist-is-een-risicoberoep-in-rusland--als-jekritisch-bent-/

Wat als het bestuur niet transparant functioneert en er machtsmisbruik is? 

Wanneer in een land één persoon of een groep mensen alle overheidsmacht naar zich toetrekt, dan 
ligt de weg open voor machtsmisbruik en corruptie. Maar ook wanneer er wel een opdeling van de 
macht is, kan het nog mislopen. Wetten hebben alleen zin wanneer ze ook uitgevoerd en nageleefd 
worden. Daarvoor zijn mensen en middelen nodig. En zonder persvrijheid kunnen media geen kritiek 
geven en dingen die fout lopen bekendmaken. 

Rusland

Vrijheid van meningsuiting en pers is inge
schreven in de Grondwet van de Russische 

Federatie. Maar in de praktijk is dat anders. De 
belangrijkste mediakanalen staan onder con
trole of zijn bezit van de overheid. De onafhan
kelijke media in Rusland staan onder druk om 
zich te houden aan de officiële lijn en dan zeker 
in gevoelige dossiers zoals terrorisme, crimina
liteit, corruptie en buitenlands beleid. De voor
bije jaren hebben nieuwe wetten de persvrij
heid steeds verder uitgehold. Journalisten en 
mensen die op internet en sociale media kri
tiek uiten, kunnen veroordeeld worden wegens 

‘extremisme’ of ‘separatisme’ of worden ervan 
beschuldigd dat ze ‘buitenlandse agenten’ zijn. 
Tv-zenders kunnen hun uitzendlicentie verlie
zen of worden geweerd op kabel- en satelliet
diensten. 

Maar de risico’s voor journalisten gaan verder 
dan veroordelingen. Volgens het Committee 
to Protect Journalists (CPJ) zijn er in Rusland 
minstens 58 journalisten een gewelddadige 
dood gestorven sinds 1992. De daders blijven 
veelal onbekend en als ze gevat worden, is niet 
duidelijk wie de opdracht heeft gegeven. 5

4. De bevolking is actief en betrokken als burger 
Verkiezingen alleen zijn niet genoeg. Een democratie leeft wanneer burgers er actief aan deelnemen. 
Een gezonde democratische politieke cultuur houdt in dat burgers ook buiten verkiezingen hun stem 
laten horen, zich inzetten voor de samenleving, zich verenigen in organisaties en hun bezorgdheden 
en belangen op de politieke agenda zetten. 

Waar inspraak bij ons lange tijd formeel geregeld werd door de oprichting van adviesraden zoals een 
jeugdraad, een milieuraad, een sociaal-economische raad enzovoort, is dat vandaag lang niet meer 
voldoende. 

De laatste jaren ontstonden er heel wat initiatieven waarbij burgers mee beleid maken. Experimenten 
met burgerkabinetten, burgerbegrotingen, wijkbudgetten, participatieve trajecten, dialoog met 
actiegroepen, enzovoort leren dat meer participatie ook kan leiden tot een meer gedragen beleid. 
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Socioloog Luc Huyse noemt dat het Ikea-effect: “mensen brengen meer waardering op voor wat zij 
minstens gedeeltelijk zelf hebben gefabriceerd. En ja, dat werkt ook in de politiek. Mee beslissen 
voedt de geloofwaardigheid en de weerbaarheid van de lokale democratie.”6

Ook al zijn de verkiezingen democratisch, ook al worden de mensenrechten gerespecteerd en 
is er goed bestuur, wanneer burgers niet actief betrokken zijn, gaat de macht maar deels uit van 
de bevolking. De mening van een groot deel van de bevolking wordt dan niet gehoord. Vooral 
minderheden en mensen die economisch of sociaal minder sterk in hun schoenen staan, worden 
minder gehoord en democratie wordt een zaak van een kleine groep politiek actieven, een elite. 

Doorbraak in Oosterweeldossier: Vlaamse Regering 
en actiegroepen bereiken akkoord

6 14 oktober: dat verkiezingen volstaan is een mythe, De Morgen - 14 Sep. 2018, pagina 26. Luc Huyse is socioloog en 
emeritus hoogleraar aan de KU Leuven. Hij is de auteur van De democratie voorbij.

7 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/01/first-voters/

De Vlaamse Regering en de actiegroepen hebben 
eindelijk een akkoord bereikt rond de Ooster
weelverbinding. De Oosterweelverbinding is 
een project dat de Antwerpse ring moet ver
volledigen. In de eerste plannen zou een deel 
daarvan een brug zijn. Actiegroepen Ademloos 
en stRaten-generaal protesteerden hiertegen. 
Zij wilden liever een tunnel in de plaats van de 

brug. Een andere actiegroep, Ringland, ijverde 
dat de Antwerpse ring overkapt werd.
De Vlaamse overheid stelde een intendant aan 
die alle partijen opnieuw rond de tafel bracht 
om een compromis uit te werken. Na twintig 
jaar ‘palaveren’ werd uiteindelijk een akkoord 
bereikt tussen de Vlaamse Regering en de actie
groepen. 

Jongeren en verkiezingen

Een kwart van jonge ‘nieuwe stemmers’ gelooft 
niet meer dat democratie de beste bestuurs
vorm is. Ze verkiezen een autoritaire leider. Dat 
blijkt uit een onderzoek van VRT NWS naar een 
grote groep Vlamingen, voornamelijk jongeren 
tussen 18 en 23 jaar, die op 14 oktober 2018 
voor het eerst stemmen.
Het belangrijkste thema om het stemgedrag 
van jongeren te bepalen is het milieu, voor 
veiligheid en armoedebestrijding. Milieu en 
klimaat is bij zowat alle jongeren het belang

rijkste thema zowel bij de mannen, de vrou
wen, en de nieuwe Vlamingen. Opvallend is 
wel dat één derde van de jongeren niet weet 
welke partij dan het beste aansluit bij die ei
gen themavoorkeuren. 

Twee derde van de jongeren weet in de maand 
mei nog niet op wie ze zullen stemmen op 
14 oktober. Die onzekerheid hangt samen met 
het gebrek aan interesse in politiek7.
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Noorwegen onder de loep8

8 https://www.nbcnews.com/storyline/trumps-address-to-congress/norway-world-s-best-democracy-we- 
asked-its-people-why-n720151

The key to Norway’s success is the healthy 
relationship between its people and lawmakers

The key to Norway’s success is the healthy relationship between 
its people and lawmakers, according to 27-year-old political 
adviser Torkil Vederhus. “People can feel like they’re part of the 
democracy,” he says. “They recognize their politicians as not part 
of some kind of elite, they’re just regular people.”

politicsnews business world sports

https://www.nbcnews.com/storyline/trumps-address-to-congress/norway-

Eirik Texe, Politically active, ENTJ, loves boxing,  
nerd on economics

Noorwegen, het meest democratische land ter wereld 

Why is Norway the most democratic country in the world?

The Norwegian society is widely built on trust. In a large degree, we trust our neighbours 
and other people - this includes politicians. We also have a large turnout - it has been 
around 76 % since the early 90’s. (…)

The most important aspects of our success with democracy is education, trust and turnout. 
Having a good system is also important, but if a society lacks trust, if the voters lack 
knowledge and the elections ends up with low turnout, there is little relevance of having  
a good system.

Jan 21 at 12:30
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5. Wie hoort erbij?

Het algemeen stemrecht

Dat vandaag elke Belg vanaf 18 jaar mag stemmen lijkt vanzelfsprekend. Toch is voor het algemeen 
stemrecht hevig strijd gevoerd en bestaat het in België nog maar sinds 1948. 

Bij de oprichting van België in 1830 mochten alleen diegenen stemmen die minstens een bepaald 
minimum aan belastingen (cijns) betaalden. Op de 4,3 miljoen Belgen waren er toen maar 46.000 
cijnskiezers, nauwelijks iets meer dan 1 procent dus. In de loop van de negentiende eeuw werd de 
minimumcijns weliswaar verlaagd, maar dat verleende toch nog altijd maar stemrecht aan 2 procent 
van de Belgen. Bovendien mochten alleen mannen stemmen.

Onder druk van onder meer de socialisten en de progressieve liberalen werd in 1893 het algemeen 
meervoudig stemrecht voor mannen ingevoerd. Elke man van minstens 25 jaar kreeg één stem. Als 
je een bepaalde cijns betaalde, gezinshoofd was of een erkend diploma had behaald, kreeg je een 
tweede en soms zelfs een derde stem. Maar alleen wie rijk was, betaalde cijns en kon een diploma 
behalen. De rijke burgerij bleef dus nog altijd bevoordeeld. En nog altijd mochten alleen mannen 
stemmen. De socialisten en de progressieve liberalen wilden het gewone enkelvoudige stemrecht 
invoeren: één man, één stem. Ze ondervonden echter te veel weerstand en ze hadden geen 
meerderheid in het parlement. Ze bleven er wel verder voor strijden. 
Samen met het meervoudig stemrecht werd in 1893 ook de opkomstplicht ingevoerd. Iedere stemge-
rechtigde burger moet zich op de dag van de verkiezingen in een stembureau aanmelden. De stem-
ming is geheim. Opkomstplicht was vooral een idee van de socialisten. Die vreesden namelijk dat de 
rijke fabriekseigenaars wel eens druk zouden kunnen uitoefenen op hun arbeiders om niet te gaan 
stemmen. De socialisten gingen er immers van uit dat ze hun stemmen in de eerste plaats zouden 
halen bij de arbeiders. Maar er speelden ook andere overwegingen mee. Tot dan daagde gemiddeld 

25 tot 30 procent van de kiezers niet op. Velen vonden dat zo’n groot 
absenteïsme de legitimiteit van de verkiezingen aantastte. 

Na de Eerste Wereldoorlog in 1919 werd het 
enkelvoudig stemrecht 

ingevoerd: elke mannelijke Belg vanaf 21 jaar 
kreeg 1 stem. Vrouwen telden nog steeds niet 

mee. Alleen oorlogsweduwen en moeders 
van gesneuvelde soldaten kregen stemrecht. 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen kregen 
de vrouwen wel stemrecht en mochten ze 
zich ook verkiesbaar stellen. Het waren toen 
vooral de socialisten en de liberalen die zich 
verzetten tegen het stemrecht voor vrouwen. 

Ze vreesden dat vrouwen vooral voor de 
katholieken zouden kiezen. 
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Stemrecht voor vrouwen

Pas in 1948 werd het algemeen enkelvoudig stemrecht ingevoerd: vrouwen kregen nu ook stemrecht 
op alle niveaus.

Dat vrouwen zowel actief stemrecht (het recht om te stemmen) als passief stemrecht (het recht 
om zich verkiesbaar te stellen) kregen, betekende niet dat ze net zo talrijk in de parlementen en 
gemeenteraden vertegenwoordigd waren als mannen. Integendeel. Een verkozen vrouw was eerder 
een rariteit. 

In de jaren negentig moesten 
nieuwe regels meer vrouwelijke 
verkozenen opleveren: vanaf 
1 juni 1996 bepaalde een wet dat 
een vierde van de plaatsen op de 
kandidatenlijsten moest worden 
toegewezen aan vrouwen. Vanaf 
1 januari 1999 werd dat een 
derde. Maar vrouwen stonden 
vaak op onverkiesbare plaatsen. 
Pas vanaf de verkiezingen van 
2009 ging de verplichting in om 
evenveel mannen als vrouwen 
op een lijst te zetten en daarbij 
ook een vrouw en een man op de 
eerste twee plaatsen van de lijst. 

Zo steeg het aantal vrouwelijke verkozenen voor het Vlaams Parlement van 21 leden of 19,3% bij de 
eerste rechtstreekse verkiezing in 1995 tot 55 vrouwelijke volksvertegenwoordigers of 44,4% in 2014. 
Dat is het hoogste percentage vrouwelijke parlementairen in Europa.

Stemrecht voor niet-Belgen

Sinds 28 juli 1981 heeft elke burger (man en vrouw) van 18 jaar of meer (voordien was dat 21 jaar) 
stemrecht, op voorwaarde dat hij Belg is. 

Na lange debatten begin jaren 2000 werd het kiesrecht uitgebreid tot niet-Belgen, maar dan enkel 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 2006 konden (ingeschreven) niet-EU-burgers voor het eerst 
voor de gemeenteraadsverkiezingen een stem uitbrengen. Een van de voorwaarden is dat ze vijf jaar 
ononderbroken hun wettelijke hoofdverblijfplaats in België moeten hebben om op de kiezerslijsten 
opgenomen te worden.

Vreemdelingen uit een EU-lidstaat kunnen eveneens deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen 
als ze zich daarvoor inschrijven op de kiezerslijsten. Ze kunnen daarnaast ook stemmen voor de 
Europese verkiezingen. Dat kan ofwel in hun land van herkomst ofwel in België op de Belgische 
lijsten voor het Europees Parlement. Voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019 moeten ze 
daarvoor ten laatste op 28 februari 2019 ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Vrouwenbetoging in Gent op 13 juni 1949 naar aanleiding van de parlements-
verkiezingen van 26 juni 1949, de eerste parlementsverkiezingen waar vrouwen  
aan deelnamen, foto AMSAB
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Maar de participatie van niet-Belgen aan de gemeenteraadsverkiezingen blijft klein. Voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 geven volgende cijfers een beeld:

Cijfers voor de gemeenten in het Vlaams Gewest9:

Aantal kiezers met Belgische nationaliteit 4.831.922

Aantal kiezers met EU-nationaliteit 33.663 ingeschreven 
Op een potentieel van 290.674 = 12%

Aantal kiezers van buiten de EU 8.092 ingeschreven 
Op een potentieel van 85.162 = 10%

Totaal aantal kiezers 4.873.677

Merk op: de participatie van niet-Belgen in Brussel en Wallonië ligt veel hoger dan in Vlaanderen.

9 https://stat.elections.fgov.be/nl/voters/community/923/1530 
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Hoofdstuk 2 
De organisatie van de staat
De allereerste artikelen van onze Grondwet bepalen hoe onze federale staat ingedeeld is in 
gemeenschappen en gewesten. Vervolgens bepaalt de Grondwet de rechten van de Belgen en 
in een derde titel gaat het over de verschillende machten: de wetgevende, de uitvoerende en de 
rechterlijke macht. 

Onze huidige staatsstructuur is het resultaat van een lang proces. 

1. Van 1830 tot 1970: de unitaire staat
Tussen 1873 en 1963 werden verschillende taalwetten goedgekeurd. In die wetten werden de Franse, 
de Nederlandse en de Duitse taal als officiële talen van België erkend en werd het gebruik van de talen 
geregeld in strafrechtzaken, in bestuursaangelegenheden en in het onderwijs. Met de gelijkheidswet 
van 1898 werd het Nederlands officieel als gelijkwaardig aan het Frans erkend. In 1931 kwam de 
eentaligheid voor Vlaanderen en Wallonië tot stand, met een bijzondere taalregeling voor Brussel.

In 1963 werd de taalgrens vastgelegd. België werd ingedeeld in vier taalgebieden: Nederlands in 
Vlaanderen, Frans en Nederlands in Brussel-Hoofdstad, Frans in Wallonië en ten slotte Duits in de 
Oostkantons. 

2. Vanaf 1970: naar een federale staatsstructuur
De spanningen tussen het noorden en het zuiden van het land stopten niet nadat de taalgrens werd 
vastgelegd. De oplossing voor de spanningen werd gezocht in een zekere mate van autonomie voor 
Vlamingen en Walen. Hoe die autonomie er moest uitzien was een punt van debat. Vlamingen en 
Walen hadden immers een verschillende kijk op de federalisering. 

Vandaar dat een compromis 
werd gevonden door België op 
te delen in twee soorten van 
deelstaten: gemeenschappen en 
gewesten. Een gemeenschap is 
een bevolkingsgroep die eenzelfde 
taal spreekt, een gewest is een 
afgebakend grondgebied.

 Vlaamse Gemeenschap

 Franse Gemeenschap

 Vlaamse en Franse Gemeenschap

 Duitstalige Gemeenschap
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Met de grondwetsherziening van 1970 werden de drie gemeenschappen opgericht: de Vlaamse 
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. Zij hadden een beperkte 
bevoegdheid over cultuur, bepaalde onderwijsmateries en aspecten van de taalwetgeving. Die 
hervorming was een antwoord op het streven van de Vlamingen naar meer autonomie op het vlak van 
taal en cultuur.

In 1970 werd ook de basis gelegd 
voor de oprichting van drie 
gewesten: het Vlaamse Gewest, het 
Waalse Gewest en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest. Ze kregen 
elk hun eigen grondgebied en 
moesten vooral actief zijn op 
economisch vlak. De gewesten zijn 
een antwoord op het streven van 
de Franstaligen naar economische 
zelfstandigheid.  

Federalisering in zes stappen

Na de eerste staatshervorming in 1970 zou het nog jaren duren voordat de federalisering in 
de praktijk werd gebracht en de gewesten en gemeenschappen effectief zelfstandig konden 
functioneren. Daarvoor waren telkens extra grondwetswijzigingen nodig (in 1980, 1988, 1993, 2001, 
2013). In deze federalisering is Brussel een aparte en uiterst ingewikkelde kwestie. Het vormt een 
afzonderlijk gewest: het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het grondgebied ervan is beperkt tot 
negentien gemeenten: de stad Brussel met de achttien eromheen liggende gemeenten. Officieel is 
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een tweetalig gebied. Het ligt geografisch in Vlaanderen maar 
het maakt er qua bestuur geen deel van uit. 

Tussen 2011 en 2013 werd de zesde staatshervorming uitgewerkt. De deelstaten kregen er een pak 
nieuwe bevoegdheden bij in de domeinen van het arbeidsmarktbeleid, ouderenzorg, gezinsbeleid, 
economisch beleid, wonen, mobiliteit en verkeersveiligheid. De deelstaten kregen inspraak in 
de strafuitvoering en het vervolgingsbeleid. De justitiehuizen en het jeugdsanctierecht werden 
overgeheveld. 

De deelstaten kregen ook meer fiscale autonomie, zodat ze zelf kunnen beslissen over belastingen 
en fiscale voordelen.  

 Vlaams Gewest

 Waals Gewest

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Balans: een verregaande federale structuur

De opeenvolgende federaliseringsrondes hebben België omgevormd van een unitaire staat met één 
parlement en één regering naar een federale staat met zes parlementen en zes regeringen.

In vergelijking met andere federale staten valt daarbij vooral de zelfstandigheid van de deelstaten 
op en het ruime pakket materies waarvoor ze bevoegd zijn. In veel federale staten hebben 
bijvoorbeeld federale wetten voorrang op die van de deelstaten. In ons land is dat niet het geval: de 
bevoegdheden zijn toegewezen aan ofwel de federale overheid ofwel de deelstaten. Dat zorgt soms 
voor conflicten wanneer bijvoorbeeld een deelstaat een beslissing neemt over zaken waarvoor die 
deelstaat niet bevoegd is. In dat geval zijn er procedures om het conflict te regelen.

Het bestaan van gemeenschappen én gewesten is een typisch kenmerk van het federalisme 
in België. De Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap werden opgericht om de culturele 
eigenheid van die drie bevolkingsgroepen te beschermen en hen in staat te stellen elk een 
zelfstandige koers te varen. Het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werden 
opgericht om die drie gebieden in staat te stellen een eigen economisch beleid te voeren. 

En ook typisch aan het Belgische federalisme is dat aan elke gemeenschap en elk gewest eigen 
bevoegdheden zijn toegewezen. Om hun bevoegdheden te kunnen uitoefenen kregen de 
gewesten en gemeenschappen naast een eigen parlement en een eigen regering ook een eigen 
overheidsadministratie. Ze kregen een eigen budget en de mogelijkheid om verdragen te sluiten met 
andere landen of regio’s over materies waarvoor ze bevoegd zijn. 
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3. De historische context 

De Vlaamse beweging en de Waalse beweging

10 Doctoraatsproefschrift van E. Vanhecke (VUB) “Stedelijke kanselarijtaal in Vlaanderen in de negentiende eeuw” (2007).

Al snel na de onafhankelijkheid van België in 1830 bleek dat de culturele en regionale verschillen in 
ons land voor problemen zorgden. 

De Vlamingen reageerden het eerst op die problemen. Zij waren ontevreden over het overwicht 
van het Frans in het officiële en culturele leven. Alleen het Frans was als staatstaal erkend en het 
was de taal van de regering, het parlement, de wetgeving, de centrale overheidsadministratie, de 
diplomatie, het gerecht, het leger, het middelbaar en het hoger onderwijs, de kerkelijke overheid en 
het bedrijfsleven. Wie als Nederlandstalige in die tijd hogerop wilde, moest een degelijke kennis van 
het Frans verwerven en feitelijk tweetalig worden.

Ook lokale politici en ambtenaren in het negentiende-eeuwse Vlaanderen gebruikten overwegend 
het Frans als voertaal, hoewel ze weinig moeite bleken te hebben om naar het Nederlands over te 
schakelen als ze bijvoorbeeld campagne voor de verkiezingen voerden.10 Naarmate het kiesrecht 
verruimd werd en meer mensen stemrecht kregen, werd het Nederlands steeds meer de gangbare 
bestuurstaal, eerst op het platteland en later in de steden.  

In de loop van de negentiende eeuw ontstond de Vlaamse beweging, die er in de eerste plaats voor 
ijverde om het Nederlands als volwaardige taal te doen erkennen.

Het duurde tot 1873 voor het parlement een eerste wet op het taalgebruik in het gerecht goedkeurde.
Dankzij die taalwet moest in de rechtbanken voortaan Nederlands worden gesproken als de beschul-
digde geen Frans verstond, wat voordien dus niet gebeurde.

Pas in 1898 – bijna 70 jaar na de onafhankelijkheid – keurde het parlement een wet goed die het 
Nederlands erkende als officiële taal naast het Frans.

Tot na de Eerste Wereldoorlog bleef de Vlaamse beweging de nadruk leggen op het culturele 
aspect. Precies die taalkundige en culturele nadruk zorgde ervoor dat veel Vlamingen streefden 
naar een zelfstandige gemeenschap die dezelfde taal en cultuur deelt en die over taal en 
cultuuraangelegenheden zelfstandig zou kunnen beslissen. De Vlamingen pleitten met andere 
woorden voor een federalisering van België in gemeenschappen.

In de negentiende eeuw ontstond ook een Waalse beweging. Die was onder meer een reactie op de 
successen die de Vlamingen afdwongen op het gebied van het taalgebruik in België. In de Waalse 
beweging lag de klemtoon niet zozeer op taal en cultuur maar vooral op economie. Die Waalse 
beweging werd pas een belangrijke factor in de Belgische politiek na de Tweede Wereldoorlog.

Zowel Wallonië als Vlaanderen hadden het in de naoorlogse jaren van wederopbouw moeilijk, maar 
de Vlaamse economie had betere troeven voor de toekomst. Door het rustige sociale klimaat, de 
lage lonen en de voortdurend verbeterende transportinfrastructuur werden heel wat binnen- en 
buitenlandse investeringen aangetrokken. De Vlaamse economie beleefde een langdurige expansie. 
In Wallonië daarentegen geraakten de traditionele zware industrieën (de kolen- en staalindustrie) in 
een neerwaartse spiraal. Dat werkte de sociale onrust in de hand.

Tegelijk daalde het Waalse bevolkingscijfer meer en meer, terwijl dat in Vlaanderen groeide. Een gevolg 
was dat Wallonië aan politieke macht inboette ten opzichte van Vlaanderen. Meer en meer vreesden de 
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Walen een minderheid te worden in België. Bovendien vonden zij dat de centrale overheid onvoldoende 
maatregelen nam om de Waalse economie er bovenop te helpen. Daarom streefden de Walen ernaar 
om voor de Waalse regio de economische hefbomen zelf in handen te nemen. De problemen werden 
daar ervaren als het gevolg van een gebrekkige, verouderde economie. En dat zijn veeleer zaken die 
sterk gebonden zijn aan geografische factoren en aan infrastructuur (wegen, vestiging van bedrijven 
enzovoort). De Walen wilden voortaan zelf over die aangelegenheden beslissen. Zij pleitten met andere 
woorden voor een federalisering van België in gewesten: een Vlaams gewest en een Waals gewest.

11 Gedetailleerde informatie over de demografische ontwikkelingen in de Brusselse regio is bijvoorbeeld te vinden op  
www.brussel.irisnet.be

12 De talentelling was een onderdeel van de tienjaarlijkse volkstelling die in België werd gehouden vanaf 1846. Het was de 
bedoeling in het meertalige België na te gaan waar en door hoeveel en welke taal en/of talen werden gesproken. Met de 
invoering van de taalwetgeving van 1932 werden de resultaten van de talentelling ook bepalend om het taalstatuut van de 
gemeenten vast te leggen en aan te passen. Zodra 30 procent van de inwoners zich bekende tot spreker van een andere 
taal dan de officieel vastgelegde taal van de gemeente, was de gemeente verplicht om die minderheid in haar taal te 
bedienen De laatste telling werd gehouden in 1947. De resultaten, die pas in 1954 bekend werden gemaakt, hadden tot 
gevolg dat drie gemeenten (Evere, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem) voortaan een tweetalig statuut kregen en bij de 
Brusselse agglomeratie werden gevoegd, en dat er in vier Brusselse randgemeenten (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek en 
Wemmel) voortaan faciliteiten zouden komen voor de Franstalige minderheid. De talentelling werd door de vastlegging van 
de taalgrens bij wet afgeschaft.

Brussel

In 1830 was het Nederlands, weliswaar in de vorm van een 
Brabants dialect, de belangrijkste voertaal in Brussel. Maar 
meteen na de onafhankelijkheid kwam in de hoofdstad 
een sterke verfransing op gang. Dat had verschillende 
oorzaken. Heel wat Fransen emigreerden uit Frankrijk 
en vestigden zich in Brussel. Voorts werden door het 
jonge Belgische bewind ambtenaren aangetrokken uit 
de Waalse provincies om te komen werken voor de 
centrale overheidsadministratie van de nieuwe staat. 
De Belgische overheid werd in die tijd beheerst door 
de hogere burgerij en de adel, die Franstalig waren. 
Enkel die groepen genoten toen immers stemrecht, en 
zij wensten de overheidsinstellingen enkel in het Frans 
uit te bouwen. Daardoor kreeg het Nederlands geen kans 
als bestuurstaal in de nationale overheidsinstellingen. In de 
negentiende eeuw maakte Brussel niet alleen een verfransing mee 
van de overheidsinstellingen, maar door de aanhoudende instroom van 
Walen en Fransen ging ook de verfransing van de bevolking onverminderd voort. Ook in de twintigste 
eeuw nam de verfransing verder toe. Het onderwijs speelde daarin een belangrijke rol. In de jaren 
voor de Eerste Wereldoorlog overtrof het aantal Franstalige klassen in het lager stedelijk onderwijs 
in Brussel ver het aantal Nederlandstalige klassen. Net voor de Eerste Wereldoorlog kregen de 
Franstaligen in de Brusselse regio numeriek de overhand en die trend is blijven doorgaan.11 

Parallel met de verfransing nam ook het hoofdstedelijke gebied in omvang toe. In het begin van de 
negentiende eeuw telde dat slechts een zestal gemeenten rond de hoofdstad. Naarmate de verstede-
lijking en de verfransing toenamen, werden er omringende gemeenten bijgevoegd.

Dat gebeurde bij tienjaarlijkse talentellingen. Als het aantal Franstaligen en tweetaligen boven bepaalde 
grenzen steeg, werd de betrokken gemeente bij het hoofdstedelijke gebied gevoegd.12 

foto Bruno Coelho - Shutterstock
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Door de stadsvlucht na de Tweede Wereldoorlog gingen bovendien tal van Franstalige Brusselaars in 
de Nederlandstalige gemeenten in de rand rond Brussel wonen. In sommige gemeenten vormen de 
Franstaligen er ondertussen zelfs de meerderheid, hoewel die gemeenten tot Vlaanderen behoren en 
dus officieel Nederlandstalig zijn.

De Vlamingen wilden die ontwikkelingen tegengaan en eisten taalwetten. Maar de Franstalige 
Brusselaars organiseerden zich. Ze wilden hun invloed ook buiten Brussel doen gelden. Nogal wat 
Franstalige Brusselaars droomden van een zelfstandig Brussels gewest dat zo groot mogelijk en 
overwegend Franstalig zou zijn. De Walen, van hun kant, wilden hun eigen economische beleid 
voeren in Wallonië, zonder de inmenging van de Franstalige Brusselaars. De Brusselaars konden 
daarom het best hun eigen gewest krijgen.

Eigen instellingen verkreeg het Brusselse hoofdstedelijke gebied slechts vrij laat. Er bestond al 
een Agglomeratieraad sinds 1971, maar pas in 1989 verkreeg Brussel zijn eigen hoofdstedelijke 
gewestinstelling: de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (het Brussels Parlement). 

De Duitstalige Belgen

Ook onder de Duitstalige Belgen heerste ongenoegen. Na de Eerste Wereldoorlog moest Duitsland 
Eupen en Sankt-Vith afstaan aan België als compensatie voor de geleden oorlogsschade. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog voegde Hitler ze weer bij Duitsland. Maar na de oorlog werden die kantons 
opnieuw Belgisch. Sindsdien heeft België in het oosten van zijn grondgebied (in de zogenaamde 
Oostkantons) een Duitstalige minderheid.

Toen na de Tweede Wereldoorlog werd bevestigd dat 
de Oostkantons bij België bleven, groeide bij 

veel Duitstaligen het streven naar culturele 
zelfstandigheid. Zij konden zich dus goed 

aansluiten bij het Vlaamse streven naar 
een opdeling van België in zelfstandige 
gemeenschappen. Toen echter bleek 
dat die Duitstalige gemeenschap deel 
zou uitmaken van het Waalse Gewest, 
veroorzaakte dat ongenoegen bij de 
Duitstaligen. Vandaar dat de Duitstalige 
gemeenschap ook bevoegd werd voor een 
aantal gewestbevoegdheden, zoals hun 
monumenten. 

Er wonen in totaal zo’n 76.000 mensen in de 
9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap.

4
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4. Op elke bestuursniveau een wetgevende en  
een uitvoerende macht

Of het nu gaat over een gemeente, provincie, (het Vlaamse) gewest en (de Vlaamse) gemeenschap 
of heel België, op elk van die niveaus komt eenzelfde organisatie terug: de macht is opgedeeld in 
een verkozen vergadering (een raad of een parlement) en een (niet verkozen) bestuur. De verkozen 
vergadering is de wetgevende macht, het bestuur is de uitvoerende macht. 

En wat dan met de rechterlijke macht? Die is georganiseerd volgens de soorten geschillen waarover 
recht moet gesproken worden. De rechterlijke macht volgt dus een andere organisatorische indeling. 

gemeente

verkozen raad  gemeenteraad

bestuur  schepencollege

provincie

verkozen raad  provincieraad

bestuur  deputatie

Vlaams Gewest/ 
Vlaamse Gemeenschap

verkozen raad  het Vlaams Parlement

bestuur  de Vlaamse Regering

België

verkozen raad  het federale parlement
 (de Kamer)
bestuur  de federale regering
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5. Vlaanderen

Vlaamse bevoegdheden

Het pakket bevoegdheden waarover de Vlaamse overheid beslist, valt in twee grote delen uiteen: 
gemeenschapsbevoegdheden en gewestbevoegdheden. Wie in Vlaanderen woont, merkt dat verschil 
niet. In Vlaanderen oefenen het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering zowel de gemeenschaps- 
als gewestbevoegdheden uit. 

De Brusselse Vlamingen hebben een ingewikkelder systeem. Voor de gemeenschapsbevoegdheden 
zoals gezondheidszorg of culturele activiteiten en het Nederlandstalig onderwijs is de Vlaamse 
overheid bevoegd. Voor gewestelijke zaken zoals huisvesting of watervoorziening moeten de 
Brusselse Vlamingen zich wenden tot de overheid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

De lijst hieronder geeft de Vlaamse bevoegdheden in grote lijnen weer. De opsomming is niet volledig.

Voor al die bevoegdheden kan Vlaanderen ook internationale verdragen afsluiten.

5

Cultuur 
Jeugdbeleid, kunsten, cultureel erfgoed, 
musea, bibliotheken, radio en televisie, sport 
en openluchtrecreatie, toerisme.

Taal
Toezicht op het taalgebruik in bestuurszaken, 
onderwijs en sociale betrekkingen. 

Welzijn
Bijstand aan personen: jeugdbescherming, gezins-, 
welzijns-, bejaarden- en gehandicaptenbeleid, 
gelijkekansenbeleid, kinderbijslag, onthaal en 
integratie van migranten, sociale hulpverlening aan 
gedetineerden.

Gezondheidszorg: ondersteuning en 
kwaliteitsbewaking van ziekenhuizen, preventieve 
gezondheidszorg en gezondheidsopvoeding, 
thuisverzorging, rustoorden, geestelijke 
gezondheidszorg. 

Onderwijs 
De federale overheid is alleen 
bevoegd voor de pensioenen van 
het onderwijzend personeel, het 
vastleggen van de leerplicht en de 
minimumvoorwaarden om een diploma 
te behalen. Alle overige onderwijszaken 
behoren tot de bevoegdheid van 
Vlaanderen.

Gemeenschapsbevoegdheden
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Openbare 
werken en 
vervoer
Aanleggen van bruggen 
en wegen, zeehavens, 
dijken, veerdiensten, 
stads- en streekvervoer 
(De Lijn), regionale 
luchthavens en openbare 
openbare vliegvelden 
(voor de nationale 
luchthaven is de federale 
overheid bevoegd).

Werkgelegenheid 
Arbeidsbemiddeling en 
beroepsopleiding. 

Economie
Steun aan bedrijven, buiten-
landse handel (in samen-
werking met de federale 
overheid), exploitatie van de 
bodemrijkdommen.

Energie 
Distributie van elektriciteit 
en aardgas, bevordering van 
rationeel energiegebruik, 
windmolens. 

Gemeenten en provincies 
Administratief toezicht en financiering 
van gemeenten en intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, de 
organisatie van de gemeenteraads- en 
provincieraadsverkiezingen. 

Milieu, natuur en 
energie
Afvalverwerking, milieu-
doelstellingen behalen, 
beschermen van natuur 
en bos, gas- en elektrici-
teitsverdeling, windmolens 
en andere hernieuwbare 
energie, ….

Land- en tuinbouw 
Steun aan landbouwers, promoten 
van land- en tuinbouwproducten.
(Het landbouwbeleid wordt in grote 
mate bepaald door de Europese 
Unie. De Vlaamse Regering voert 
vooral Europese richtlijnen uit).

Huisvesting 
en ruimtelijke 
ordening
Onder meer sociale 
woningbouw, huur-
subsidies, renovatie-
premies, industrie-
zones afbakenen, 
bepalen wat natuur-
gebied en woongebied 
is, stadsvernieuwing, 
bouwvergunningen.

Waterbeleid
Verdeling van drinkwater, 
waterzuivering, riolering.

Gewestbevoegdheden

Landinrichting en natuurbehoud
Bescherming van monumenten en 
landschappen, aanleg en beheer van 
groengebieden.

Leefmilieu
Bescherming van het leefmilieu, 
afvalverwerking, toezicht op bedrijven.
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Het Vlaams Parlement

Om de vijf jaar worden verkiezingen gehouden voor het Vlaams Parlement, dat in totaal 124 leden 
telt. De inwoners van de vijf Vlaamse provincies kiezen dan 118 Vlaamse volksvertegenwoordigers. 
Daarnaast worden er voor het Vlaams Parlement zes volksvertegenwoordigers met woonplaats 
in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest verkozen. Deze zes Vlaamse volksvertegenwoordigers 
uit Brussel kunnen aan alle werkzaamheden van het Vlaams Parlement deelnemen maar mogen 
in de plenaire vergadering alleen meestemmen over gemeenschapsbevoegdheden en niet over 
gewestbevoegdheden.

Vervroegde verkiezingen voor het Vlaams Parlement zijn onmogelijk, omdat het parlement niet kan 
ontbonden worden voordat de zittingsperiode van vijf jaar is verstreken. Daarom wordt het Vlaams 
Parlement een legislatuurparlement genoemd.

 De voorzitter

Bij het begin van de legislatuur en telkens bij het begin van ieder nieuw zittingsjaar wijst het 
Vlaams Parlement een voorzitter aan. Wie parlementsvoorzitter wordt, maakt deel uit van het 
regeerakkoord tussen de partijen van de meerderheid. Traditioneel is de voorzitter dus een lid 
van de meerderheid, maar dat hoeft niet. De voorzitter zit de plenaire vergaderingen voor en zorgt 
ervoor dat die vergaderingen ordelijk verlopen. Hij mengt zich doorgaans niet in de besprekingen 
en staat in principe boven de fracties. Hij vertegenwoordigt het parlement ook naar buiten.

 De fracties

De volksvertegenwoordigers organiseren zich in fracties. Een fractie is een groep van volks-
vertegenwoordigers die inhoudelijk samenwerken. In de praktijk komt dat erop neer dat ze tot 
dezelfde politieke partij horen. Binnen een fractie wordt het werk verdeeld en toetsen de volks-
vertegenwoordigers hun initiatieven af bij hun collega’s van de fractie. 

De fracties kiezen elk hun voorzitter. Die treedt op als woordvoerder en als leider van zijn fractie. 
Een fractieleider zorgt er onder meer voor dat de parlementsleden van de fractie tot een 
gezamenlijk standpunt komen en ook samen als fractie stemmen. 

Het Vlaams Parlement als politieke arena

Het parlement is de wetgevende macht. Wetten en decreten hebben slechts uitwerking als ze door 
het parlement zijn aangenomen. Maar toch is het de regering die het beleid uitstippelt en vastlegt.

De regering moet wel verantwoording afleggen aan het parlement. Om benoemd te worden en om 
te kunnen besturen, moet de regering de steun hebben van de meerderheid in het parlement. Die 
meerderheid steunt zo goed als altijd de initiatieven van de regering, omdat over die initiatieven 
vooraf overleg wordt gepleegd en een consensus wordt bereikt. De belangrijkste afspraken en de 
grote lijnen van het beleid worden bij het begin van de regeerperiode door de regerende partijen 
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(coalitiepartners) vastgelegd in een regeerakkoord. In de loop van de regeerperiode is er regelmatig 
meerderheidsoverleg over concrete initiatieven van de regering.

De oppositie van haar kant, biedt door een kritische houding en door kritische vragen weerwerk aan 
de regering. Wanneer het om belangrijke politieke knelpunten gaat, probeert de oppositie in de regel 
om het de regering zo lastig mogelijk te maken. Op die manier probeert de oppositie de zwakheden 
van de regering bloot te leggen en de kiezers te overtuigen om de volgende keer niet op een 
regeringspartij te stemmen.

Dat betekent niet dat volksvertegenwoordigers die behoren tot de meerderheid geen kritische 
standpunten kunnen innemen of geen pogingen zullen ondernemen om het regeringsbeleid bij te 
sturen. Omgekeerd steunen de leden van de oppositie soms initiatieven van de meerderheid. De 
oppositie zal naast controleren en kritiek geven ook zelf alternatieven voorstellen.

Het Vlaams Parlement als decreetgever

De wetten waarover in het Vlaams Parlement wordt gestemd, heten decreten. Er bestaat geen 
hiërarchisch verschil tussen een decreet en een federale wet. Ze zijn gelijkwaardig.

Decreten en wetten mogen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Net zo goed als een wet moet een 
decreet conform de Grondwet zijn en mag het evenmin in tegenspraak zijn met Europese richtlijnen. 

 Ontwerpen en voorstellen van decreet

Het initiatief om een decreet voor te leggen aan het Vlaams Parlement kan zowel van een 
parlementslid komen als van een Vlaams minister. Als een minister of de regering het initiatief 
neemt, dan wordt dat een ontwerp van decreet genoemd. Komt het initiatief van een of meer 
parlementsleden, dan spreken we van een voorstel van decreet.

In de praktijk neemt de Vlaamse Regering de meeste decreetgevende 
initiatieven. De bevoegde minister maakt dan eerst een voorontwerp en 
laat dat goedkeuren door de Vlaamse Regering. Daarna 
geven de bevoegde adviesorganen hun opmerkingen, 
zoals de Sociaal-Economische Raad van 
Vlaanderen (SERV), de Milieu- en Natuurraad 
van Vlaanderen (Minaraad) of de Vlaamse 
Onderwijsraad (Vlor) en de Raad van State. 
Die adviezen zijn niet bindend: de regering 
kan ze naast zich neerleggen. Nadat 
de Vlaamse Regering het voorontwerp 
definitief heeft goedgekeurd, legt ze 
het aan het Vlaams Parlement voor. 
In die fase is het een ontwerp van 
decreet geworden. Voordat de plenaire 
vergadering van het Vlaams Parlement 
een ontwerp of een voorstel van decreet 
behandelt, wordt het uitvoerig besproken 
in de bevoegde parlementscommissie.

De plenaire vergadering van het Vlaam
s Parlem

ent
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 Bespreking in parlementscommissies

Een commissie is een vergadering van een beperkt aantal volksvertegenwoordigers gespecia-
liseerd in een bepaald onderwerp zoals onderwijs, welzijn, cultuur, milieu enzovoort. Elke com-
missie bestaat uit 15 vaste en 15 plaatsvervangende leden, verdeeld volgens de sterkte van de 
fracties. Het aantal commissies in het Vlaams Parlement kan variëren. Het volledige overzicht van 
de verschillende commissies is te vinden via www.vlaamsparlement.be > commissies.

De belangrijkste taak van de commissies bestaat erin het decreetgevende werk van het Vlaams 
Parlement voor te bereiden. Voorstellen en ontwerpen van decreet worden eerst grondig in 
commissie besproken. Ook beleidsnota’s en beleidsbrieven van de ministers en de begroting 
worden eerst grondig in commissie behandeld.

Een commissie zal bij de bespreking van een ontwerp van decreet de minister uitnodigen om het 
ontwerp toe te lichten. Na de algemene bespreking wordt elk artikel van het ontwerp of voorstel 
afzonderlijk onderzocht. Zowel parlementsleden als de regering kunnen wijzigingen voorstellen. 
Die wijzigingen worden amendementen genoemd. Voordat een ontwerp of voorstel van decreet 
naar de plenaire vergadering kan, moeten de commissieleden stemmen over alle artikelen en 
amendementen en tot slot over het geheel van de tekst. 

Een commissie kan ook externe deskundigen uitnodigen in het parlement voor een hoorzitting of 
zelf ter plaatse op werkbezoek gaan om zich beter te informeren over een onderwerp.

 Bespreking in plenaire vergadering

Als de Vlaamse volksvertegenwoordigers een ontwerp of voorstel van decreet in de plenaire 
vergadering bespreken, dan nemen ze daarbij het verslag van de bevoegde commissie als 
uitgangspunt.

Ook in de plenaire vergadering is er een algemene en artikelsgewijze bespreking en kunnen 
amendementen worden ingediend. Doordat reeds veel werk in de commissie is gebeurd, blijft 
de bespreking vaak beperkt tot het herhalen van de partijstandpunten of tot een discussie over 
de overblijvende knelpunten. Een ontwerp of voorstel van decreet moet uiteindelijk met een 
meerderheid van stemmen worden goedgekeurd.

Een goedgekeurd decreet krijgt pas kracht van wet als het wordt bekrachtigd en afgekondigd 
door de Vlaamse Regering. De bekendmaking gebeurt via publicatie in het Belgisch Staatsblad, 
waarin ook een Franse vertaling verschijnt. Vanaf de tiende dag na de bekendmaking treedt een 
decreet in werking (tenzij het decreet zelf een andere datum bepaalt) en is vanaf dan bindend.

Het Vlaams Parlement keurt de begroting goed

Elk jaar stemt het Vlaams Parlement de begroting. In de begroting staat opgesomd hoeveel geld de 
ministers het volgende werkjaar zullen besteden en voor welk beleid dat geld zal worden gebruikt. 
De begroting wordt elk jaar voor het einde van oktober door de regering bij het parlement ingediend 
als een ontwerp van decreet. Samen met de begroting moeten de ministers ook een beleidsbrief 
indienen waarin ze hun prioriteiten verduidelijken.
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Het Vlaams Parlement als controlerende instelling

Een andere belangrijke taak van het Vlaams Parlement bestaat erin om de Vlaamse Regering te  
controleren. Om toezicht te houden over het werk van de regering hebben de volksvertegenwoordigers 
verschillende mogelijkheden om vragen te stellen en aanbevelingen te doen.

Een logische manier om het beleid van de regering te controleren is door vragen te stellen over dat 
beleid. Volksvertegenwoordigers doen dat dan ook heel actief, mondeling tijdens de vergaderingen 
of schriftelijk.

Verschillende manieren om te controleren, verschillende procedures

Interpellaties

Met een interpellatie roept een parlementslid een minister ter verantwoording. Bijvoor-
beeld: welke maatregelen heeft de minister van Mobiliteit genomen om het aantal ver-
keersdoden te verminderen? Wat zal de minister van Onderwijs doen aan het spijbel-
gedrag van jongeren? Een minister is verplicht om op een interpellatie te antwoorden. 
Ze geeft doorgaans aanleiding tot een debat en de volksvertegenwoordigers hebben 
na afloop de mogelijkheid om een motie in te dienen.

Vragen

Er zijn verschillende soorten ‘vragen’ die als controle-instrument gebruikt worden. 
Mondelinge vragen worden in een commissie door een volksvertegenwoordiger aan 
een minister gesteld. Ze zijn bedoeld om uitleg te krijgen over een beleidsbeslissing 
of verduidelijking over een technische kwestie.

Daarnaast zijn er schriftelijke vragen. Dat zijn vragen die een parlementslid schriftelijk 
stelt aan één of meer ministers en die binnen een termijn van twintig werkdagen ook 
schriftelijk beantwoord moeten worden. 

Wekelijks is er in de plenaire vergadering ook een vragenuurtje met actuele vragen. 
Een actuele vraag is een mondelinge vraag over een onderwerp dat recent in de 
actualiteit is gekomen. Ze wordt onmiddellijk en mondeling beantwoord. Als over een-
zelfde thema verschillende actuele vragen worden ingediend, kunnen zij omgevormd 
worden tot een ruimer actualiteitsdebat.

Extra
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Moties

Er zijn verschillende soorten moties die via verschillende procedures worden inge-
diend. In essentie gaat het om aanbevelingen van het parlement aan de regering of een 
uitdrukkelijk verzoek om maatregelen te nemen. 

Moties zijn een reactie van het parlement op het beleid van een minister of de regering 
en zijn dus ook beleidscontrolerend. 

Resoluties

Een resolutie is vaak een reactie op een maatschappelijke gebeurtenis en wordt ge-
bruikt om het beleid van de Vlaamse Regering te beïnvloeden of bij te sturen. 

Een resolutie is geen controle-instrument in de strikte zin, maar is beleidsvoorberei-
dend. Ze geeft aan welke maatregelen de regering kan nemen ten aanzien van die 
maatschappelijke gebeurtenis. Een resolutie kan ook worden gebruikt indien het parle-
ment een standpunt wil innemen in een bepaalde kwestie. Voorbeelden zijn  
resoluties over genetisch gewijzigd voedsel of resoluties over niet-ioniserende straling 
(gsm-straling). Een goedgekeurde resolutie bevat geen wettelijke bepalingen zoals een 
decreet, maar slechts aanbevelingen. Ze houdt geen verplichtingen in voor de Vlaamse 
Regering, maar heeft wel politiek gezag.

Onderzoekscommissies

De Vlaamse volksvertegenwoordigers kunnen vragen om een nader onderzoek uit te 
voeren over een bepaald dossier. De meerderheid moet die vraag dan steunen. Het 
Vlaams Parlement beschikt namelijk over het onderzoeksrecht.

De Vlaamse Regering

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

 De Vlaamse Regering als ploeg: de ministerraad

De Vlaamse Regering vergadert wekelijks met alle Vlaamse ministers samen op vrijdagvoormiddag.  
De minister-president is voorzitter van de vergadering. De Vlaamse Regering is een collegiaal 
orgaan, dat wil zeggen dat alle beslissingen door de ministers samen moeten worden genomen. 
Iedere minister moet dus akkoord gaan met de regeringsbeslissing of minstens bereid zijn om 
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die naar buiten te verdedigen. Dat de beslissingen collegiaal worden genomen, betekent niet dat 
de standpunten altijd gemakkelijk te verzoenen zijn. Ook de beslissingen in een ministerraad zijn 
dus vaak het resultaat van harde onderhandelingen. Als één of meer ministers niet bereid zijn de 
uiteindelijke beslissingen van de regering naar buiten toe te verdedigen, hebben ze eigenlijk geen 
andere keuze dan ontslag te nemen.

 Ministers, kabinetten en de Vlaamse administratie

Iedere minister van de Vlaamse Regering is verantwoordelijk voor de uitvoering van één of meer 
onderdelen van het beleid bijvoorbeeld financiën en begroting, onderwijs en vorming, leefmilieu 
en natuur, welzijn en volksgezondheid, mobiliteit enzovoort. 

Voor de voorbereiding of de uitvoering van hun beleid doen de Vlaamse ministers een beroep op 
hun kabinet en op de administratie. Ministers hoeven niet steeds specialisten te zijn. Ze moeten 
in de eerste plaats hun dossiers kennen en de politieke gave hebben om die in de ministerraad, 
het parlement en de media te verdedigen. En ze moeten zich uiteraard weten te omringen met 
bekwame medewerkers die degelijke dossiers opstellen en in hun naam kunnen onderhandelen. 
Ze hebben daarvoor persoonlijke, politieke medewerkers op hun kabinet en ambtenaren van de 
Vlaamse administratie. De Vlaamse administratie is georganiseerd in een aantal beleidsdomeinen. 
Zij moeten zorgen voor de voorbereiding en de concrete uitvoering van de beleidsbeslissingen. 
Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor de goede werking van hun administratie en moeten 
zich daarover kunnen verantwoorden tegenover het parlement.

 De Vlaamse Regering als uitvoerende macht

Eens een decreet werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement zijn er nog heel wat stappen 
te nemen. Een decreet geeft de grote lijnen van de wetgeving weer. Om het beleid concreet te 
maken zijn er uitvoeringsbesluiten nodig. Dat kunnen ‘besluiten van de Vlaamse Regering’ zijn of 
‘ministeriële besluiten’. Een besluit van de Vlaamse Regering gaat uit van de hele ministerraad. 
Bij een ministerieel besluit concretiseert één minister het decreet. Een decreet en de uitvoerings-
besluiten ervan kunnen nog verder worden geconcretiseerd in een ministeriële omzendbrief. Een 
omzendbrief mag enkel een verdere toelichting geven over de toepassing van een decreet en zijn 
uitvoeringsbesluiten. Hij mag uiteraard niet met het decreet en de uitvoeringsbesluiten in strijd 
zijn. In de hiërarchie van de normen staat een omzendbrief onder een uitvoeringsbesluit. 

De Vlaamse Regering
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6. België
Bij elke staatshervorming sinds 1970 werden via bijzondere wetten, bevoegdheden uitdrukkelijk 
toegewezen aan de gemeenschappen en gewesten.

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

Bevoegdheden

De voornaamste bevoegdheden van de federale overheid:

Mobiliteit en vervoer
Beheer van het luchtverkeer, verkeersregels, 
inschrijving van voertuigen, uitreiking van rijbewijzen.

Binnenlandse zaken
Handhaving van de openbare orde, de federale politie, toezicht op de 
politiediensten, de staatsveiligheid, asielbeleid en migratie, bescherming 
van de bevolking en hulpverlening bij rampen (onder andere de civiele 
bescherming en de brandweer).

Sociale zekerheid
Ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
werkloosheidsreglementering en 
werkloosheidsuitkeringen, loop-
baanonderbreking, pensioenen, 
geneesmiddelenwetgeving en  
ziekenhuiswetgeving.

Overheidsbedrijven
Belgische Spoorwegen (NMBS), 
bpost.

Justitie
De organisatie van de rechterlijke 
macht en het strafuitvoeringsbeleid.

Defensie
Het leger en met het leger verwante 
diensten zoals de militaire inlichtin-
gendienst (ADIV) en het opleidings-
centrum voor het Belgische leger.

Buitenlandse zaken
Buitenlandse zaken, ontwikke-
lingssamenwerking, coördina-
tie van de buitenlandse handel, 
de ambassades, consulaten en 
vertegenwoordigingen in het 
buitenland en in België,
organisatie van de verkiezin-
gen voor de Kamer, voor de 
gewest- en gemeenschapspar-
lementen en voor het Europees 
Parlement. 

Economie
Consumentenzaken, auteursrechten.
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De federale overheid is ook bevoegd op een aantal sociaaleconomische en fiscale domeinen:

• het fiscaal beleid (voor een gedeelte is dat ook een bevoegdheid van de gewesten);

• prijs- en inkomensbeleid;

• mededingingsrecht;

• handels- en vennootschapsrecht;

• arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen.

Een gedetailleerd overzicht van de federale bevoegdheden en van alle federale overheidsdiensten 
staat op www.belgium.be/nl. 

 Debat over de bevoegdheidsverdeling nog steeds actueel

De manier waarop in België de bevoegdheden verdeeld zijn over de federale overheid, de 
gemeenschappen en de gewesten is erg ingewikkeld en niet zelden een bron van discussie. 
De vraag naar de overheveling van bevoegdheden blijft actueel. 

Het federale parlement en de federale regering

Het federale parlement bestaat uit de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en de Senaat. In de Kamer 
zetelen 150 volksvertegenwoordigers. De Kamerleden 
worden verkozen voor een zittingsperiode van vijf 
jaar. De Senaat wordt niet rechtstreeks verkozen.

De manier van werken in het federale parlement 
komt in grote lijnen overeen met die in het 
Vlaams Parlement. De groepering van de 
volksvertegenwoordigers in fracties, de rol van 
de oppositie en de krachtsverhoudingen tussen 
parlement en regering zijn er nagenoeg identiek. 
Maar het gaat natuurlijk over andere thema’s: de 
federale bevoegdheden.

Net zoals de Vlaamse Regering het vertrouwen moet 
krijgen van een meerderheid in het Vlaams Parlement, moet 
ook de federale regering bij haar aantreden het vertrouwen krijgen 
van de meerderheid van de Kamerleden. 

En ook hier moeten wetgevende initiatieven met een meerderheid van stemmen goedgekeurd 
worden in de Kamer vooraleer ze van kracht kunnen gaan. En net zoals de andere parlementen heeft 
het federale parlement de taak om het beleid van de regering te controleren. 

Een verschil met het Vlaams Parlement is dat wanneer de Kamer het vertrouwen in de regering 
zou opzeggen, dit andere gevolgen heeft. Het federale parlement kan namelijk ontbonden worden 
voordat de legislatuur van vijf jaar om is. In dat geval zijn er vervroegde verkiezingen. 
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De federale regering wordt geleid door de eerste minister of premier en mag ten hoogste vijftien 
ministers hebben. Ze moet evenveel Franstalige als Nederlandstalige ministers tellen, de eerste 
minister niet meegerekend. Bij een minister kan ook een staatssecretaris aangesteld worden voor 
bepaalde bevoegdheden. 

De federale regeringsploeg vergadert eenmaal per week, op vrijdagmorgen, in de ambtswoning 
van de premier (de Wetstraat 16) en onder zijn leiding. De ministerraad legt de belangrijkste 
beslissingen in consensus vast: maatregelen die de regering zal nemen naar aanleiding van actuele 
gebeurtenissen, de betrekkingen met het buitenland, wetsontwerpen die bij het parlement ingediend 
zullen worden, enzovoort.

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

 Een minister werkt met kabinetsmedewerkers en met zijn administratie 

De algemene manier van werken in de federale regering stemt in grote lijnen overeen met 
die in de Vlaamse Regering. De federale ministers en staatssecretarissen beschikken over 
administratieve diensten om hun beleid voor te bereiden en uit te voeren, de vroegere ministeries 
heten nu federale overheidsdiensten (FOD’s) en programmatorische overheidsdiensten (POD’s).

Rol van de monarchie

Volgens de Grondwet is België een monarchie. Het staatshoofd is een koning en het koningschap 
wordt door erfopvolging overgedragen (art. 85 GW). Wie de Belgische Grondwet leest, moet er wel 
van overtuigd raken dat de koning de belangrijkste man in dit land is, want hij kreeg bevoegdheden 
toegewezen in elk van de drie machten. Hij bekrachtigd de wetten met zijn handtekening, hij benoemt 
en ontslaat federale ministers, hij voert het bevel over het leger, hij benoemt en ontslaat de ambte-
naren van het openbaar ministerie bij de rechtbanken en hoven (we spreken bijvoorbeeld over de 
procureurs des Konings). 

Nochtans heeft de koning lang niet zo veel macht als de Grondwet 
laat vermoeden. Hij kan helemaal niets zeggen of beslissen 
zonder dat de regering daarvoor haar goedkeuring 
geeft. Hij zet zijn handtekening onder de Belgische 
wetten en Koninklijke Besluiten zonder dat hij iets 
te maken heeft met de totstandkoming ervan 
en elke wet moet door een minister mee 
ondertekend worden. De federale ministers 
dragen de verantwoordelijkheid voor alle 
beslissingen en alles wat de koning in zijn 
functie zegt en doet, dus ook de tekst van 
toespraken en uitlatingen van de koning. 

Foto Belga
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7. Buitenbeentje Brussel
De negentien gemeenten van Brussel vormen een gewest op zich: het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest. De wetgevende en uitvoerende instellingen werden er zo georganiseerd dat Vlamingen en 
Franstaligen vreedzaam zouden kunnen samenleven en samenwerken. Daardoor zit de bestuurlijke 
inrichting ervan ingewikkelder in elkaar dan in de andere deelgebieden.

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

De negentien gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest:

Brussel-Stad

Sint-Joost-ten-Node

Schaarbeek

Evere

Sint-Lambrechts-Woluwe

Sint-Pieters-Woluwe

Oudergem

Watermaal-Bosvoorde

Ukkel
Elsene

Vorst

Sint-Gillis

Sint-Jans-Molenbeek

Anderlecht

Koekelberg

Sint-Agatha-Berchem

Ganshoren

Jette

Etterbeek
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Het Brussels Parlement en de Brusselse Regering

Om de vijf jaar kiezen de inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de volksvertegenwoor-
digers van hun parlement. Zij kiezen ofwel op Franstalige ofwel op Nederlandstalige kandidaten-
lijsten. Het Brusselse parlement telt 72 Franstaligen en 17 Nederlandstaligen. De Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering bestaat uit een minister-president en vier ministers: twee Nederlandstalige en 
twee Franstalige. Daarnaast zijn er drie staatssecretarissen van wie minstens één Nederlandstalige. 
Hoewel in Brussel de Vlamingen slechts een kleine minderheid zijn, zijn ze dus ruim vertegenwoor-
digd in het bestuur.

Bevoegdheden

 Gewestmateries

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

 Gemeenschapsmateries

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

1  Het Vlaams Parlement 

Het Vlaams Parlement keurt decreten goed voor gemeenschapsbevoegdheden (zoals het 
onderwijs) die uiteraard ook voor de Nederlandstalige Brusselaars gelden.

2  De Vlaamse Gemeenschapscommissie 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de spil van een breed vertakt netwerk van 
Nederlandstalige organisaties en verenigingen in Brussel die actief zijn op het gebied van 
onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheidszorg. De VGC is bevoegd om Vlaamse (één-
talige) instellingen in Brussel op te richten en te financieren. Ze financiert bijvoorbeeld de 
Vlaamse scholen en bibliotheken in Brussel, ondersteunt de werking van de Nederlands-
talige Brusselse welzijnsinstellingen, kinderdagverblijven, speelpleinen en sportactiviteiten. 
Ze is belast met de oprichting, werking en financiering van de Ancienne Belgique, de 
Koninklijke Vlaamse Schouwburg, het Kaaitheater en Vlaamse gemeenschapscentra.
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De VGC heeft de bevoegdheid om verordeningen aan te nemen. Die bevoegdheid heeft 
ze gekregen van het Vlaams Parlement. De VGC krijgt haar middelen grotendeels van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap, aangevuld met een 
klein deel federale middelen. 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaat uit:

• een Raad (parlement), samengesteld uit de 17 volksvertegenwoordigers van de 
Nederlandse taalgroep in het Brussels Parlement;

• een College (een beperkte regering), samengesteld uit alle Nederlandstalige leden van 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

• de Raad en het College van de VGC bepalen het beleid op het gebied van onderwijs, 
cultuur, welzijn en gezondheidszorg voor de Vlamingen in Brussel.

3  De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

Omdat er in Brussel ook gemeenschapsinstellingen zijn waar Brusselaars in beide talen 
terechtkunnen (bijvoorbeeld OCMW’s en openbare ziekenhuizen), komen de Nederlands-
taligen en Franstaligen samen in een verenigde vergadering. Ze keuren daar ook ordon-
nanties goed over rechtstreekse bijstand aan personen (verzorgingsbeleid binnen en 
buiten de verzorgingsinstellingen, preventieve geneeskunde, hulp aan personen met een 
handicap, ouderen, jeugd, migranten, kinderbijslag en gezinsbeleid, sociale hulp aan ge-
vangenen enzovoort). In deze vergadering moet er een meerderheid in elke taalgroep zijn 
om ordonnanties en verordeningen goed te keuren.

Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen: wie stemt wat?

Wet is wet. Alleen dragen de wetten in België verschillende namen. Enkel het federale parlement 
stemt over wetten. De gemeenschappen en gewesten stemmen over decreten. Wet of decreet? 
Beide zijn evenwaardig. 

Uitzondering op de regel is het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Daar krijgen de wetten weer een 
andere titel, namelijk ordonnanties. Omdat Brussel de hoofdstad en de economische draaischijf van 
België is, kunnen ordonnanties door de federale overheid getoetst worden op die hoofdstedelijke rol. 
Er wordt dan gekeken of ze niet ingaan tegen het belang van alle Belgen of de internationale 
belangen van onze hoofdstad.

Binnen Brussel kan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ook eigen beslissingen nemen. In 
dit geval gaat het om verordeningen. Verordeningen staan een trapje lager dan wetten, decreten en 
ordonnanties. 

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie kan in Brussel zowel ordonnanties als 
verordeningen goedkeuren.

Extra
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8. Europa

13 27 landen blijven er in de EU nadat Groot-Brittannië de Unie verlaten heeft op 29 maart 2019.

• ‘Europa’ legt vast hoeveel het maximaal mag kosten als je met je gsm vanuit het buitenland belt.
• Van ‘Europa’ moet een werknemer minstens 20 dagen vakantie hebben.
• ‘Europa’ legt regels vast over de kwaliteit van ons vlees. 

Het ‘Europa’ in deze voorbeelden, is eigenlijk de Europese Unie. Dat is de groep van 2713 Europese 
landen die samenwerken en een deel van hun nationale macht afstonden aan de boven-nationale 
instelling die we de Europese Unie noemen. Over sommige zaken beslissen de 27 landen samen. 
Over andere zaken beslist elk land afzonderlijk.

Europa maakt wetgeving en afspraken die een grote invloed hebben op ons leven. Zo gebruiken 
19 EU-landen de euro in 2019. Europa maakt afspraken over de landbouw (bijvoorbeeld hoeveel 
graan er mag worden verbouwd), het vervoer (bijvoorbeeld het gebruik van de hogesnelheidstrein), 
het onderwijs (bijvoorbeeld het Erasmusprogramma voor jongeren waardoor ze makkelijk in een 
ander land een deel van hun studie kunnen doen), winkelproducten (bijvoorbeeld kwaliteitslabels voor 
vlees en speelgoed), maar ook over thema’s als milieu, gezondheid, handel enzovoort.

Om het bestuur en de werking van de Europese Unie te begrijpen, is een stukje historiek verhelderend. 

De oorspronkelijke oprichters van de eerste Europese samenwerking (de EGKS met onder meer de 
Franse minister Robert Schuman), hadden een soort ‘Verenigde Staten van Europa’ voor ogen. De 
eerste samenwerkingsverbanden kwamen van een generatie die tijdens WOII had ondervonden wat 
internationale onveiligheid en instabiliteit betekenden en hoe belangrijk vrijheid, beschaving en een 
internationale rechtsorde konden zijn. 

Maar bij het proces van Europese eenmaking hebben altijd twee visies met elkaar gebotst: 

• Enerzijds is er de visie om van Europa een echte supranationale instelling te maken. In die visie 
zouden de lidstaten een deel van hun bevoegdheden afstaan aan Europa en zou er geleidelijk 
een federaal Europa ontstaan. Dat betekent dat over de Europese bevoegdheden een 
rechtstreeks verkozen parlement beslissingen neemt en regelgeving maakt, dat een Europese 
regering die uitvoert en dat er een rechterlijke macht waakt over de toepassing van de regels. 

• Anderzijds houden heel wat lidstaten vast aan hun nationale macht en willen ze een voet tussen 
de deur houden. Ze willen vermijden dat Europa beslissingen neemt tegen hun wil en hun 
nationaal belang en ze verkiezen daarom een model van intergouvernementele samenwerking. 
In zo’n model moeten de lidstaten niet te veel macht afstaan aan een Europees Parlement en 
een Europese regering, maar moeten ze proberen om met 27 samen compromissen te maken 
en beslissingen te nemen. 

Die twee visies – supranationaal versus intergouvernementeel – zijn allebei terug te vinden in de 
structuur van de Europese instellingen en de manier waarop de beslissingen worden genomen. 

Daarin zijn naast het Europees Parlement ook de Raad van Ministers, de Europese Commissie en de 
Europese Raad erg belangrijk.
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Het Europees Parlement

Het Europees Parlement wordt om de vijf jaar rechtstreeks verkozen door de burgers van de EU. 
Het telt (nadat Groot-Brittannië de Unie verlaten heeft) 705 vertegenwoordigers uit 27 lidstaten. 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 vertegen-
woordiger. 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 nationaliteit maar door de politieke fractie waartoe ze behoren. 

Het Europees Parlement stemt over voorstellen voor nieuwe Europese wetten, keurt de Europese 
begroting goed en controleert de Europese Commissie. Toch werkt het Europees Parlement niet op 
dezelfde manier als onze deelstaatparlementen of het federale parlement. Het Europees Parlement 
moet zijn wetgevende macht immers delen met de Raad van Ministers. Het Europees Parlement en de 
Raad van Ministers hebben allebei ongeveer evenveel macht.

Het Europees Parlement vergadert één week 
per maand plenair in Straatsburg. De plenaire 
zittingen zijn vergaderingen van alle leden van 
het Europees Parlement samen. Alle andere 
commissievergaderingen en fractievergaderingen 
zijn in Brussel.  

Brussel

Straatsburg
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De Europese Raad of Europese Top 

Enkele keren per jaar komen de premiers (regeringsleiders) en de presidenten (staatshoofden) van 
de lidstaten samen. Zo’n vergadering wordt de Europese Raad of Europese Top genoemd en wordt 
geleid door een vaste voorzitter. De eerste voorzitter van de Europese Raad was de Belg Herman Van 
Rompuy (van 2009 tot 2014). Hij werd opgevolgd door Donald Tusk uit Polen.

Op de Europese Raad wordt nagedacht over de grote lijnen en ideeën waaraan de Europese Unie de 
volgende jaren zal werken. Discussies over de hoeveelheid kabeljauw die mag gevangen worden of 
de maximumprijs van een gsm-gesprek zullen hier niet gevoerd worden. De grote plannen of ideeën 
vormen wel de basis voor de Europese Commissie om nieuwe voorstellen uit te werken. 

Raad van Ministers

Naast de Europese Raad met regeringsleiders en staatshoofden, vergaderen ook de vakministers van 
de lidstaten over hun thema’s. Als er in de Europese Unie iets moet worden beslist over bijvoorbeeld 
milieu, dan zullen het de ministers van milieu uit de 27 lidstaten zijn die samenkomen. Ze vormen 
dan de Raad van Ministers. De Raad oefent samen met het Europees Parlement de wetgevings- en 
begrotingstaak uit. De Raad moet zijn goedkeuring geven aan elk wetsvoorstel van de Europese 
Commissie en aan elke EU-begroting. 

 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 Europe-
se Centrale Bank, dan is er een grotere meerderheid nodig. In dat geval moet 72% van de lidstaten 
het voorstel goedkeuren én moeten die lidstaten minstens 65% van de bevolking vertegenwoordi-
gen. Voor beslissingen over de uitbreiding van de EU of over het buitenlands beleid is unanimiteit of 
eenparigheid van stemmen nodig. Eén enkele lidstaat kan zo een beslissing blokkeren. De lidstaten 
behouden dus via de Raad heel wat macht.

De Europese Commissie 

De Europese Commissie kunnen we vergelijken met een regering. Ze 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 het EU-beleid voor justitie, vervoer, 
industrie, 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), 
ontwikkelingssamenwerking, consumentenzaken enzovoort.
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De Commissie is samengesteld uit 27 commissarissen, van elke lidstaat één. Elke commissaris heeft 
zijn eigen taak en wordt voor vijf jaar aangesteld. De huidige voorzitter is Jean-Claude Juncker. 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.

Bevoegdheden

De Europese Unie heeft bevoegdheden over een groot aantal thema’s, maar is ook onmachtig in 
domeinen waar de lidstaten hun nationaal belang voorop laten gaan. 

 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 naar het andere 
zonder grenscontroles en douane. Die barrières zijn weggevallen. Binnen de EU is er in principe 
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 beperkingen gelden.

 Een actief consumentenbeleid

Het idee van een Europees consumentenbeleid met een goede bescherming van de consument 
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, regels over voedselveiligheid. 

 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 
belangrijke 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 buitenlands- en veiligheidsbeleid in de 
afgelopen jaren weinig vooruitgang geboekt. Dat beleid wordt immers nog steeds uitsluitend 
bepaald door de lidstaten (intergouvernementeel). De Commissie en het Europees Parlement 
spelen daarin een kleine rol. Een gemeenschappelijk buitenlands beleid is dan ook nog veraf.

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 
afdwingbaar via de nationale rechtbanken, ze moeten daarvoor niet eerst worden omgezet in 
nationaal recht. Bijvoorbeeld: tarieven voor gsm-gesprekken binnen de EU.
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 Richtlijnen

Richtlijnen zijn ook bindend, maar niet rechtstreeks toepasbaar: ze zijn bindend wat het resultaat 
betreft. Het zijn met andere woorden streefdoelen die de lidstaten moeten verwezenlijken, maar 
ze mogen zelf bepalen met welke middelen. Bijvoorbeeld: de arbeidsrichtlijn over onder andere 
maximumarbeidstijden, pauzes en jaarlijkse vakantie van werknemers.

 Besluiten

Een besluit is bindend en onmiddellijk toepasbaar voor bepaalde natuurlijke- en rechtspersonen 
in alle lidstaten tot wie het besluit gericht is. Bijvoorbeeld: besluiten die de monopoliepositie van 
een bedrijf inperken.

 Aanbevelingen en adviezen

Aanbevelingen en adviezen hebben wel een algemene draagwijdte maar zijn niet bindend. Indien 
de adviezen niet worden gevolgd, kan een lidstaat niet bestraft 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 
Europese instellingen, staat de Europese regelgeving hiërarchisch boven de nationale wetten van de 
lidstaten. Stel dat een wet in een lidstaat in strijd is met een Europese regel, dan moet die wet worden 
aangepast. Bovendien moeten alle lidstaten die wetgeving niet alleen goedkeuren, maar ook in de 
praktijk toepassen.

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 vrijwaren. 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 een heel verschillende historische 
achtergrond hebben. De levenssituatie van de bevolking verschilt, cultuur en traditie verschillen. 
Europa is erg divers, er zijn tientallen talen en meerdere ideeën van wat een staat moet zijn.

In 2009 kreeg Europa ook te maken met de wereldwijde financiële en economische crisis. Vooral de 
landen die de euro hebben ingevoerd, voelen meer dan ooit dat een eengemaakte economie ook 
een gemeenschappelijk politiek beleid vraagt. Maar ook hier botst de supranationale idee met de 
intergouvernementele.

Wat de gevolgen zullen zijn van de ‘Brexit’ op de overige lidstaten is nu nog onduidelijk. Het 
referendum in het Verenigd Koninkrijk in 2016 om de EU te verlaten, betekende opnieuw een schok 
voor Europa.
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Hoofdstuk 3 Politieke partijen14

1. Partijen brengen structuur in het maatschappelijk debat

14 Prof. Dr. Kris Deschouwer, Een klare kijk op politieke partijen (interview).

Bij de verkiezingen spreken miljoenen kiezers zich uit over hun verwachtingen voor de samenleving. 
Er is altijd debat, onenigheid en verschil van mening over die verwachtingen. Dat debat is ontzettend 
belangrijk. Wie er aan deelneemt, bepaalt mee hoe problemen eventueel aangepakt kunnen worden 
en bepaalt ook mee de toon ervan. Belangengroepen spelen een rol in het debat, en ook media. 
Bekende personen die een standpunt innemen, wegen eveneens mee op het debat. Maar er zijn ook 
de politieke partijen. 

Partijen spelen een hoofdrol in het democratische debat. Ze geven antwoorden op vragen of 
gebeurtenissen, soms lanceren ze zelf het debat. Elke partij bekijkt een probleem op haar specifieke 
manier, vanuit haar visie. Politieke partijen ordenen op die manier de vele ideeën over de samenleving 
en het bestuur. Dat vergemakkelijkt het praten erover en het vergemakkelijkt het zoeken naar 
oplossingen voor problemen. Politieke partijen brengen dus structuur in het maatschappelijk debat 
en zorgen ervoor dat we weten waarvoor we kiezen.

Politieke partijen zijn verenigingen van mensen met min of meer dezelfde politieke opvattingen en 
ideeën over de vele vragen uit de samenleving. In de loop van de Belgische geschiedenis zijn er 
diverse politieke partijen ontstaan die allemaal verschillende standpunten innemen over de grote 
keuzes die in onze samenleving gemaakt moeten worden. Dat kan gaan over heel uiteenlopende 
thema’s:

• Op welke manier moet de economie worden georganiseerd?

• Hoe moet de overheid de zorg voor mensen organiseren?

• Welke taken moet de overheid opnemen en waar moet de overheid zich niet mee bemoeien?

• Hoe moet het taalgebruik in dit meertalige land geregeld worden?

• Wat moet de overheid doen om het milieu te beschermen?

• Hoe moeten we omgaan met verschillen tussen mensen in onze samenleving?

Verkiezingen zijn voor partijen altijd een heel belangrijke gebeurtenis. Op dat moment komen ze 
immers te weten – en de hele samenleving met hen – welke algemene visies op de samenleving de 
grootste steun genieten. Door de verkiezingen kunnen de partijen politieke macht verwerven om hun 
programma te realiseren. 

9
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2. Ideologieën
Politieke partijen nemen deel aan het maatschappelijk debat als vertolkers van de verlangens en 
belangen van de mensen. Mensen vragen respect voor wat ze zelf belangrijk vinden. Ze koesteren 
een aantal waarden, bijvoorbeeld solidariteit, vrijheid, hun geloof, rechtvaardigheid, duurzaamheid 
enzovoort. Ze hebben ook heel concrete belangen: voldoende geld verdienen, een baan hebben, 
veilig op straat kunnen lopen, hun zaak leefbaar houden.

Mensen die tot eenzelfde maatschappelijke groep behoren, hebben vaak een gelijklopende kijk op 
de wereld. Ze houden er dezelfde ideologie op na. Een ideologie is een geheel van opvattingen, een 
manier om over de samenleving na te denken, een manier om belangrijke van minder belangrijke 
dingen te onderscheiden, een visie. Die visie helpt om door een bepaalde bril de wereld te bekijken 
en te begrijpen. Daardoor is een ideologie ook een beperking. Sommige dingen zie je niet. Soms 
besef je niet meer dat zaken ook anders bekeken en geïnterpreteerd kunnen worden. Een ideologie 
helpt om dingen te zien, maar een ideologie maakt tegelijk een beetje blind. Een ideologie werkt als 
een bril én als een stel oogkleppen. 

 Links of rechts?

Om de posities van de partijen te beschrijven, gebruikt men vaak de termen links en rechts.

Die termen ontstonden na de Franse Revolutie. Op 1 oktober 1791 zaten in de eerste Franse 
wetgevende vergadering na de revolutie alle verkozenen samen. De groep die een radicale 
verandering wilde, zat links in het halfrond. Degenen die het ancien régime van de Franse koning 
verdedigden, zaten rechts. Sindsdien gebruikt men die opdeling om een onderscheid te maken 
tussen diegenen die de bestaande samenleving willen veranderen (links of progressief) en 
diegenen die ze eerder willen behouden (rechts of conservatief).

Dat is een handige, maar wel heel algemene manier om het politieke debat te beschrijven en 
te begrijpen. Links en rechts kunnen immers betrekking hebben op verschillende thema’s. 
Wie behoudsgezind is in één debat, kan progressief zijn in een ander. Sommigen beweren dat 
de opdeling in links en rechts voorbijgestreefd is en dat ze niet meer gebruikt kan worden om 
politieke partijen te duiden. Maar anderen zeggen dan weer dat de opdeling in links en rechts nog 
steeds heel actueel en bruikbaar is. De termen links en rechts zijn in elk geval vooral een manier 
van spreken en een manier om complexe debatten een beetje te vereenvoudigen. 

Openingszitting van de 
Staten-Generaal, 5 mei 
1789, geschilderd in 
1839 door Louis Charles 
Auguste Couder (1789-
1873).

Bewaard in de kastelen 
van Versailles en Trianon. 
© Réunion des musées / 
Gérard Blot. Ref. nr. 89-
000715-02
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3. Breuklijnen15

15 Een klare kijk op politieke partijen: interview met Prof. Kris Deschouwer, 2012. en P. Van Erkel, P. Thijssen, P. Van Aelst, Vier 
ideologische dimensies, één breuklijn, Samenleving & Politiek, Jaargang 21, 2014, nr.6 (juni), pagina 36 tot 44.

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 breuklijn. 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 basis voor ons samenleven. Die 
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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.
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 De laatste breuklijn vormt zich rond het thema van de migratie. Er bestaan tegengestelde 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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4. Partijen zijn organisaties
Partijen zijn geen los verband van mensen, maar goed georganiseerde ledenorganisaties. De meeste 
partijen organiseren zich in lokale en regionale afdelingen met een nationaal bestuur. De lokale 
organisatie draait grotendeels op vrijwilligers maar grote partijen hebben ook mensen in dienst. Het 
nationale bestuur van partijen houdt meestal de touwtjes strak in de hand. De partijleiding – een 
beperkte groep personen – neemt de belangrijkste beslissingen. De macht van de partijvoorzitters 
zie je vooral wanneer een regering gevormd wordt en de ministers aangeduid worden. Het zijn de 
partijvoorzitters die hierover de knoop doorhakken.  

Omdat partijen met elkaar in competitie zijn én omdat zij voortdurend met elkaar moeten onderhan-
delen, is het nodig om snel op de bal te kunnen spelen en met één stem te kunnen spreken. Daarom 
hanteren partijen een vrij strakke interne discipline. Van de vele afzonderlijke politici in de partij wordt 
verwacht dat ze op één lijn staan. Als verkozenen in het parlement een stem uitbrengen, is dat de 
stem die binnen de partij is afgesproken. 

De Oostenrijkse socioloog Robert Michels beschreef reeds in 1911 politieke partijen als oligarchieën, 
of organisaties die bestuurd worden door een kleine en beperkte elite. Vooral de groene partijen heb-
ben geprobeerd om aan die ‘ijzeren wet van de oligarchie’ te ontsnappen, maar ook zij ondervinden 
dat het niet makkelijk is om tegelijk politiek succesvol te zijn én intern heel open en democratisch.

Het grote voordeel van de interne discipline en strakke leiding in politieke partijen, is dat het politieke 
debat geen onoverzichtelijke confrontatie is van honderden visies en meningen, maar van een hand-
vol grote ideologieën. Wie niet van partijen houdt, verwijst gemakkelijk naar de collectieve druk, naar 
partijen als grote machines die weinig ruimte laten voor individuele afwijkingen.

Je zou de kenmerken van politieke partijen zo kunnen samenvatten:

• Politieke partijen baseren zich op een gemeenschappelijke mens- en maatschappijvisie;

• Het zijn ledenorganisaties (bovendien kun je in principe slechts lid zijn van één enkele partij);

• Ze streven naar deelname aan de macht door deel te nemen aan verkiezingen en zoveel 
mogelijk politieke mandaten te veroveren.

De financiering van partijen

Partijen hebben studiediensten, communicatiediensten en heel wat medewerkers. Dat kost geld en de 
vraag is waar het geld daarvoor vandaan moet komen. De bijdragen die de leden van partijen betalen, 
volstaan absoluut niet om die kosten te dekken. Partijen gaan dan ook op zoek naar geldschieters. Dat 
is in zowat alle landen af en toe verkeerd gelopen, met grote schandalen tot gevolg. Het gebeurde 
dat een bedrijf in ruil voor een ‘gunstige’ beslissing een partij een flinke som geld toestopte. 

Om dergelijke corrupte praktijken te vermijden, werd in heel wat landen gekozen voor een systeem 
van subsidies door de overheid en een verbod op (grote) giften door burgers of door organisaties. 
Maar ook dat is geen ideale oplossing. 

Om in aanmerking te komen voor een dotatie van de overheid, moet een partij minstens één 
verkozene hebben. Partijen zijn dus relatief zeker van hun inkomsten zolang ze verkozenen in het 
parlement hebben. Maar partijen zonder verkozenen hebben het extra moeilijk en beginnen met een 
achterstand aan de verkiezingscampagne. 
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Bovendien is de financiering van partijen door de overheid bij ons erg ruim. Grote partijen zijn in staat 
om een flink vermogen op te bouwen. Ook daarop is er kritiek en zeggen heel wat critici dat het met 
minder moet kunnen. 

Kan ik zelf een partij oprichten?

Onze Grondwet garandeert dat iedereen een vereniging mag oprichten. Een vereniging kan een 
politieke partij zijn. Je kunt dus een partij oprichten, leden werven en activiteiten organiseren, net 
zoals dat kan voor elke andere vereniging. Als je met je partij ook wil meedoen aan verkiezingen, dan 
gelden een aantal regels:

• Je moet een kandidatenlijst opstellen. Die lijst moet voldoen aan een aantal wettelijke 
voorwaarden. Zo moeten er bijvoorbeeld evenveel mannen als vrouwen (met een verschil van 
1 bij een oneven aantal kandidaten) op de lijst staan. 

• Je moet een voordrachtsakte opstellen. Deze akte vermeldt het letterwoord van je partij. 
Dat letterwoord zal bovenaan de kandidatenlijst op de stembiljetten staan. Je vermeldt in de 
akte alle nodige gegevens over de kandidaten van je lijst (naam, voornamen, handtekening 
en nog een aantal gegevens) en de kandidaten verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met hun 
voordracht.

• Je voordrachtsakte moet ondertekend worden door ofwel een bepaald aantal kiezers, 
ofwel door een aantal raadsleden (voor de gemeente- of provincieraadsverkiezingen) 
of parlementsleden. Het aantal kiezers dat zijn handtekening moet zetten, is afhankelijk 
van het aantal inwoners van de kieskring. Als je bijvoorbeeld wil meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen en je woont in een gemeente van meer dan 20.000 inwoners, 
dan moeten er minstens 100 kiezers jouw voordracht tekenen, ofwel minstens twee 
gemeenteraadsleden.

De geldende regels vind je hier terug:

http://verkiezingen.fgov.be/index.php?id=1740&L=1

https://www.vlaanderenkiest.be/faq/hoe-dient-u-een-kandidatenlijst-voor-de-
gemeenteraadsverkiezingen

...er bij het opstellen van de Belgische Grondwet in 1831 geen politieke partijen 
waren, enkel individuele parlementsleden? Enkele jaren later vormden zich 
de eerste partijen, toen de parlementsleden met gelijklopende ideeën gin-
gen samenwerken. Ook buiten het parlement ontstonden organisaties die een 
deel van de politieke macht wilden veroveren en daarvoor politieke partijen 
oprichtten.

10
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5. De partijen in het Vlaams Parlement

Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V)

CD&V is een christendemocratische partij. De christelijke waarden - zoals zorgzaamheid en 
solidariteit - zijn een belangrijke bron van inspiratie voor deze 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. 

Voor CD&V is het personalisme de kern van het gedachtegoed. Dat stelt dat elke mens uniek is en 
in al zijn facetten gewaardeerd moet worden. Het stelt ook dat mensen het best tot hun recht komen 
in gemeenschappen zoals het gezin, de familie, de buurt, de vereniging, de school, het bedrijf 
enzovoort. Gemeenschappen maken de samenleving warmer omdat ze mensen geborgenheid 
en zekerheid bieden. Niet de vrije individuele mens staat hier dus centraal, maar de mens in 
verbondenheid met anderen. 

Die visie zien we in de sociaaleconomische standpunten van CD&V. De partij is niet zomaar een 
voorstander van de vrijemarkteconomie en ook niet van een al te actief sturende overheid. CD&V 
neemt hier een centrumpositie in. Het economische beleid moet gebaseerd zijn op overleg en niet 
op confrontatie. CD&V verdedigt een sociale markteconomie. Dat wil zeggen dat de vrije markt zeker 
een goede vorm van sturing is, maar dat er vanuit sociale overwegingen bijgestuurd moet worden. 

CD&V verdedigt sterk het vrije initiatief in de zorgsector en het onderwijs. Dat zijn publieke diensten die 
door de overheid gefinancierd moeten worden, maar de instellingen zelf moeten vrij zijn om die dien-
sten op hun eigen wijze in te vullen. Op die manier verdedigt CD&V de specificiteit van de christelijke 
instellingen. De verdediging van het katholiek onderwijs is van oudsher een van de pijlers van de partij. 

www.cdenv.be

Groen

Groen vraagt in de eerste plaats heel uitdrukkelijk aandacht voor de milieuproblematiek. Dat is voor 
de groenen niet zomaar een thema apart. Het maakt deel uit van een algemene visie. Het groene 
gedachtegoed steunt op drie pijlers: basisdemocratie, ecologie en pacifisme. 

Groen wil burgers sterker betrekken bij de besluitvorming van de overheid door inspraak en participatie. 
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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 ecologisch – 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 nadrukkelijk op de positieve gevolgen van diversiteit in 
de samenleving en op de belangrijke taak van de overheid om het samenleven van diverse groepen 
te organiseren en op een actieve manier discriminatie tegen te gaan. 

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

www.groen.be

Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)

Voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie zijn Vlaanderen en de Vlamingen het eerste referentiepunt. De 
N-VA komt op voor het algemeen Vlaams belang en ziet geen meerwaarde in het federale België, 
wel integendeel. De partij kiest voor een onafhankelijke republiek Vlaanderen, als lidstaat van de 
Europese Unie.

Op economische thema’s verdedigt N-VA een liberale visie met een kleine, afgeslankte overheid en 
zo weinig mogelijke belastingen voor ondernemingen. Het vrij initiatief van ondernemingen 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 N-VA een eerder vrij standpunt in. Abortus en LGBT-rechten worden 
gesteund door N-VA. De partij heeft voor het homohuwelijk gestemd en voor adoptie door holebi-koppels. 

In het identiteitsdebat is de bescherming van een Vlaamse identiteit essentieel voor N-VA. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat N-VA 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 N-VA verder dan Nederlands spreken. Het betekent 
ook actief deelnemen aan de Vlaamse samenleving en de Vlaamse ‘publieke cultuur’ aanvaarden. 

www.n-va.be
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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 
verantwoordelijk 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 individuele 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 kunnen 
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 dan ook voortrekker in het wettelijk mogelijk maken van euthanasie en abortus.

www.openvld.be

Socialistische Partij Anders (sp.a)

Sp.a is een partij die uitdrukkelijk opkomt voor sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en bescherming 
van mensen. 

De vrijemarkteconomie moet volgens sp.a 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. 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 
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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 sp.a 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. Sp.a pleit ook sterk voor acties van de overheid 
tegen alle vormen van discriminatie zoals racisme, ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, 
antisemitisme, homohaat, islamofobie, ... 

Op ethisch vlak is sp.a steeds voortrekker geweest van de openstelling van het huwelijk en adoptie 
voor LGBT en de wettelijke regeling voor abortus en euthanasie. 

www.s-p-a.be

Vlaams Belang

Vlaams Belang is een Vlaams-nationalistische partij die streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen en 
die zich sterk profileert 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 immigranten 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 sociaal-economisch vlak trekt Vlaams Belang de lijn door van Vlaamse onafhankelijkheid. 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 elektriciteit 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 dossiers kant de partij zich onder andere tegen abortus en euthanasie. 

www.vlaamsbelang.be 
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6. Andere politieke partijen
Het politieke politieke landschap is zeer gevarieerd. In Vlaanderen biedt het partijlandschap een hele 
waaier van ideologische schakeringen aan. Bij elke verkiezing komen nieuwe of minder gekende 
partijen op. Sommigen verdwijnen weer snel, anderen blijven toch langere tijd bestaan. Voor partijen 
geldt een vaste regel: wie er niet (meer) in slaagt voldoende stemmen te behalen, verdwijnt.

PvdA 

De Partij van de Arbeid bestaat sinds 1979. Ze baseert zich op het marxisme en streeft naar een com-
munistische samenleving. 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 streeft naar een 
samenleving zonder klassen. 

Voor PvdA is wijkwerking en aanwezigheid in bedrijven erg belangrijk. De strijd voor een communistische 
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 on-
dergeschikte 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.

In 2014 werden 2 kandidaten van PvdA verkozen in de Kamer. Ook in het Brussels en het Waals 
Parlement heeft de PvdA verkozenen. In het Vlaams Parlement heeft PvdA geen verkozenen. 

http://www.pvda.be/nl

7. De kritiek op politieke partijen
Politieke partijen zijn instellingen die heel veel kritiek moeten incasseren. Ze genieten weinig 
vertrouwen van de bevolking. Daar zijn verschillende redenen voor. 

Zichtbaar aspect van de politiek

De belangrijkste reden is dat partijen een zeer zichtbaar aspect van de politiek zijn. Ze communiceren 
voortdurend, worden voortdurend om uitleg en verklaringen gevraagd. Ze debatteren met elkaar 
over het beleid en laten zich regelmatig – bij verkiezingen – beoordelen. Als er iets fout loopt, zullen 
daar altijd op een of andere manier politieke partijen bij betrokken zijn. Ze zijn dus een zichtbaar en 
daardoor makkelijk mikpunt van kritiek. 

Als je kijkt naar hun geschiedenis, zie je dat partijen eigenlijk heel wendbare organisaties zijn. Ze 
passen zich voortdurend aan de maatschappelijke ontwikkelingen aan. Maar dat gaat relatief traag en 
vaak hebben we het gevoel dat ze het niet begrepen hebben of enkel met zichzelf bezig zijn.
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De dubbele rol van politieke partijen

Partijen spelen een dubbele rol. Ze zijn aanwezig waar het debat gevoerd wordt. Daar verdedigen ze 
hun standpunten. Maar ze zijn ook aanwezig in het bestuur, waar compromissen gemaakt worden. 
Beide rollen zijn vatbaar voor kritiek. 

Als partijen stevig met elkaar in debat gaan, zeggen critici dat ze beter met elkaar overeen moeten 
komen en samen een goed beleid moeten voeren. Wanneer ze hun tweede rol vervullen – het samen 
met andere partijen besturen – dan zeggen critici dat ze hun principes inslikken en niet doen wat ze 
beloofden. Partijen die niet besturen en niet hoeven aan te tonen hoe lastig het kan zijn om samen 
met anderen naar oplossingen te zoeken, hoeven zich over deze kritiek geen zorgen te maken.

Dringen in het centrum

Een laatste kritiek op de politieke partijen is dat partijen eigenlijk niet (meer) op fundamentele punten 
met elkaar van mening verschillen. Ze gelijken inhoudelijk te veel op elkaar. Maar klopt dat wel? 
Partijen zijn op een aantal historische tegenstellingen (zoals de tegenstelling tussen katholieken en 
vrijzinnigen of de tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van het kapitalisme) inderdaad dichter 
bij elkaar gekomen. Dat is een direct gevolg van de democratie. Besturen gebeurt in een democratie 
door compromissen te zoeken en die vind je meestal dichtbij het midden. Partijen weten dat en 
passen zich dan ook aan. Zo komen ze inderdaad langzaam dichter bij elkaar. 

Dat wil echter niet zeggen dat ze niet meer van elkaar verschillen en allen hetzelfde nastreven. Wie 
de moeite neemt aandachtig te luisteren en de fundamentele uitgangspunten van de verschillende 
partijen kent, kan duidelijk zien waar de verschillen zitten.

Bovendien ontstaan er regelmatig nieuwe grote debatten, 
nieuwe grote tegenstellingen en dus nieuwe politieke 
partijen. En die dwingen de bestaande partijen 
ook om nieuwe standpunten in te nemen. 
Het partijlandschap blijft op die manier 
voortdurend in beweging.
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Hoofdstuk 4 De verkiezingen

1. De verkiezingscampagne

Maanden voor de eigenlijke verkiezingen stijgt bij de partijen de verkiezingskoorts. Ze willen zich 
zo sterk mogelijk profileren. Voor de partijen die in de regering zitten, wordt het vaak moeilijker 
om compromissen te sluiten en toegevingen te doen. Vier maanden voor de verkiezingen gaat de 
sperperiode in, waarbij er strikte regels gelden voor het voeren van campagnes. De sperperiode voor 
de verkiezingen van 26 mei 2019 begint op 26 januari 2019.

Enkele weken voor de verkiezingen krijgen de grote partijen een lijstnummer. Die nummers worden 
geloot. In alle kieskringen draagt de lijst dan hetzelfde nummer. Kleine partijen die zich niet overal 
presenteren, krijgen een nummer per kieskring.

Vooral de laatste twee à drie weken voor de verkiezingen bereikt de campagne haar hoogtepunt. 

Verkiezingscampagnes kosten heel veel geld. In de jaren zeventig ontstond er een ware 
uitgavenwedloop onder de partijen. Veel partijen kwamen daardoor in geldnood en keken iets 
minder nauw toe op de herkomst van het geld. Zo ontstond er een grijze zone waarin het niet meer 
zo duidelijk was of het nu om giften ging dan wel om mogelijke corruptie. Nu zijn giften aan partijen 
gereglementeerd. Ze zijn niet meer fiscaal aftrekbaar en voor bedrijven zijn ze verboden.

In 1989 keurde het federale parlement een wet goed 
om de verkiezingsuitgaven te beperken en te 

controleren. De verkiezingscampagnes werden 
aan regels onderworpen. Zo zijn borden 

groter dan vier vierkante meter verboden, 
mag men geen gadgets uitdelen, zijn 

reclamespots op radio of televisie 
verboden en is de totale som die 
men aan een verkiezingscampagne 
mag besteden, begrensd tot één 
miljoen euro.

De partijen moeten hun 
verkiezingsuitgaven ook 
laten controleren. Partijen 
en kandidaten moeten een 

financieel verslag over hun 
campagne aan een parlementaire 

controlecommissie voorleggen. 
Critici hebben al aangevoerd dat op die 

manier de politici zichzelf controleren.

12 13 14
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2. Stemmen
Stemmen kan vanaf 18 jaar. Kiezen 
betekent je voorkeur uitspreken voor 
een politiek programma.

Wie mag stemmen?

Wie mag stemmen, beschikt over actief stemrecht. 
In België bezitten de burgers stemrecht of kiesrecht voor 
de parlementsverkiezingen als ze:

• de Belgische nationaliteit bezitten. De niet-Belgen uit de EU kunnen aan de 
verkiezingen voor het Europees Parlement deelnemen;

• 18 jaar of ouder zijn op de dag van de verkiezingen;

• ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een gemeente van het kiesgebied;

• niet uitgesloten zijn wegens criminele feiten, of onbekwaam zijn verklaard.

Wie veroordeeld is tot een criminele straf (doodstraf, dwangarbeid, hechtenis of opsluiting) is 
uitgesloten van het stemrecht (dus definitief).

Wie geschorst is, kan tijdelijk zijn stemrecht niet uitoefenen. Geschorst zijn mensen met een veroor-
deling tot een gevangenisstraf van ten minste vier maanden, behalve in geval van inbreuk op de 
artikelen 419 en 420 uit het Strafwetboek (onvrijwillige slagen en verwondingen) of onbekwaamheid.

Wie op de dag van de verkiezingen niet in vrijheid is, maar ook niet is geschorst of uitgesloten, kan 
een andere kiezer volmacht geven om in zijn naam te stemmen. De directie van de inrichting waar 
de betrokkene zich bevindt, moet schriftelijk bevestigen dat de kiezer in kwestie op de dag van de 
verkiezing van zijn vrijheid is beroofd.
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De verkiezingsdag

 In het stembureau

De voorzitter van een stembureau wordt aangewezen. In principe kan dat elke stemgerechtigde 
burger zijn. De voorzitter krijgt een lijst met de namen van een aantal burgers waaruit hij zijn 
bureau moet samenstellen: de bijzitters. De voorzitter en bijzitters moeten ervoor zorgen dat de 
stemverrichtingen ordelijk verlopen en dat er geen fraude wordt gepleegd. Partijen hebben het 
recht om kiesgetuigen naar de stembureaus te sturen om daar mee op toe te zien.

Om geldig te stemmen moet de kiezer met het rode potlood dat zich in het stemhokje bevindt de 
nodige bolletjes inkleuren, of met de stemcomputer zijn stem uitbrengen.

Geldig stemmen kan als volgt:

1. Bovenaan een lijst: dat is dan een lijststem of kopstem. De kiezer geeft daarmee te kennen 
dat hij voor die lijst stemt en dat hij akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten op 
die lijst. Hij geeft geen voorkeur voor een individuele kandidaat aan. Een lijststem op twee 
verschillende lijsten uitbrengen, is ongeldig.

2. Bij de naam van één of meerdere kandidaten en/of plaatsvervangers van dezelfde lijst: dat is 
een voorkeurstem of naamstem. Om geldig te stemmen moet je in elk geval binnen één lijst 
blijven.

ONGELDIG

ONGELDIG
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Wie op zijn stembrief schrijft of er iets op aanbrengt, maakt zijn stem ongeldig. Wie een niet 
ingevulde stembrief in de stembus stopt, stemt blanco. Met de computer kun je niet ongeldig 
stemmen, wel blanco. Een blanco stem is niet ongeldig, maar ze telt uiteraard niet mee. Blanco 
en ongeldige stemmen tellen allebei niet mee bij de zetelverdeling. 

Wie gestemd heeft, krijgt een stempel op zijn oproepingsbrief, waarmee de kiezer kan bewijzen 
dat hij is gaan stemmen. Hij kan dus ook geen tweede maal gaan stemmen.

 Volmacht geven

Sommige kiezers die niet persoonlijk kunnen gaan stemmen omdat ze ziek zijn, moeten werken 
of in het buitenland verblijven, kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven aan 
een andere kiezer. De kiezer die de volmacht verleent, wordt ‘volmachtgever’ genoemd en de 
‘volmachtdrager’ is de kiezer die de volmacht aanvaardt. De volmachtdrager stemt dus in plaats 
van de volmachtgever.

 Boete voor wie niet komt opdagen

Wie op de dag van de verkiezingen zonder rechtsgeldige reden niet op het stembureau komt 
opdagen, riskeert een boete. De vervolgingen en de straffen waaraan de kiezers die niet aan de 
stemming hebben deelgenomen zich blootstellen, worden voorgeschreven in artikel 209 en 210 
van het Algemeen Kieswetboek.

Een eerste, niet gewettigde afwezigheid wordt, naargelang de omstandigheden, bestraft met 
een berisping of met een geldboete van 5 euro tot 10 euro. Bij herhaling bedraagt de geldboete 
10 euro tot 25 euro (telkens vermenigvuldigd met de wettelijke opdeciemen of met een factor 5).

Indien de niet gewettigde afwezigheid ten minste 
viermaal voorkomt binnen 15 jaar, wordt de 
kiezer voor 10 jaar van de kiezerslijsten 
geschrapt en kan hij gedurende die 
tijd geen benoeming, bevordering 
of onderscheiding krijgen van 
een overheid.

© Jimm
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Hoofdstuk 5 Na de verkiezingen

1. De verdeling van de zetels

Hoe wordt een verkiezingsuitslag vertaald naar vertegenwoordiging in een parlement? Daarvoor is 
eerst wat uitleg nodig over het kiesstelsel. 

Een kiesstelsel is niet zomaar een toevallig systeem om verkiezingen te organiseren. Er zijn verschil-
lende kiesstelsels mogelijk en zij kunnen elk tot een heel ander resultaat leiden. Maken we grote 
kieskringen (bijvoorbeeld heel Vlaanderen één grote kieskring) of maken we vele kleine kieskringen 
(bijvoorbeeld elke gemeente een kieskring)? Hoeveel zetels zijn er per kieskring te winnen? Wint de 
lijst met de meeste stemmen alle zetels, of verdelen we de zetels evenredig met het stemmenaantal 
van elke partij? 

Wanneer we naar de landen in Europa kijken, dan zijn daar heel verschillende kiesstelsels aanwezig. 
Groot-Brittannië kent een systeem van vele kleine kiesdistricten (650) die elk goed zijn voor één 
zetel. Binnen elk kiesdistrict geldt het principe van winner takes it all. De kandidaat met de meeste 
stemmen wint de zetel. 

In Nederland zien we net het tegenovergestelde. Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer is heel 
Nederland één groot kiesdistrict, waar 150 zetels te winnen zijn. De zetels worden op een evenredige 
manier toegekend aan de partijen. Het aantal stemmen dat nodig is voor elke zetel is het aantal 
uitgebrachte stemmen gedeeld door 150. Dat evenredigheidssysteem maakt dat de Tweede Kamer 
een goede afspiegeling is van de verkiezingsuitslag. Het maakt het ook makkelijker voor nieuwe 
partijen om een zetel te bemachtigen. Maar het heeft ook het nadeel dat er veel kleine partijen in het 
parlement zitten en de versnippering dus groter wordt. 

Bij ons in België gold tot 1899 een meerderheidsstelsel waarbij per kieskring de kandidaten die de 
absolute meerderheid hadden (meer dan 50% van de stemmen), verkozen werden. 

In 1899 werd een evenredigheidsstelsel ingevoerd. Om de zetels over de partijen te verdelen, werd – 
en wordt nog steeds – een telsysteem gebruikt dat ontwikkeld werd door de Gentse professor Victor 
D’Hondt. 

De zetels worden verdeeld in verhouding tot de behaalde resultaten: een evenredige verdeling dus. 
Maar het systeem D’Hondt zorgt wel voor een correctie die grote partijen een voordeel geeft. Zo 
wordt versnippering tegen gegaan. Het systeem D’Hondt wordt bovendien gecombineerd met een 
kiesdrempel van 5 procent in elke provinciale kieskring. Dat wil dus zeggen dat een partij minstens 
5 procent van de geldige stemmen moet behalen om te kunnen meedingen naar een zetel. Voor de 
Europese verkiezingen is er geen kiesdrempel.
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2. Wie is verkozen?

Als de stemmen zijn geteld, en de zetels verdeeld, moet nog worden nagegaan welke kandidaten 
de zetels mogen innemen. In principe krijgen de kandidaten met de meeste stemmen de zetels. 
Maar heel wat kiezers geven enkel een lijststem, waarmee ze aangeven dat ze akkoord gaan met de 
volgorde van de lijst. Die stemmen worden natuurlijk ook meegerekend om te bepalen wie er echt 
verkozen werd. Wanneer men én een lijststem én een of meer voorkeurstemmen (ook naamstemmen 
genoemd) heeft uitgebracht, vervalt de lijststem.

3. De vorming van een nieuwe regering

Na de verkiezingen spelen de partijen nog altijd de belangrijkste rol. Tijdens de campagne kunnen 
de partijen heel duidelijke taal spreken en zeggen wat volgens hen de juiste aanpak is van de 
maatschappelijke problemen. Maar als geen enkele partij groot genoeg is om helemaal alleen te 
besturen (wat in ons land meestal het geval is), moeten een aantal partijen met elkaar samenwerken 
en een coalitie vormen. 

Tijdens de campagne zetten ze heel sterk hun onderlinge verschillen in de verf, na de verkiezingen 
moeten ze op zoek naar gelijkenissen en overeenkomsten en moeten ze proberen compromissen te 
sluiten. Geen makkelijke opgave.

Onderhandelen over een regeerprogramma

Ook bij de vorming van de Vlaamse Regering spelen de partijen de belangrijkste rol. De partij met de 
meeste zetels neemt in de praktijk het initiatief. De voorzitters en kopstukken van de partijen beginnen 
met elkaar te onderhandelen over een mogelijke regeringscoalitie en de prioritaire programmapunten. 
De onderhandelingen zijn een delicate fase in de regeringsvorming. Elke partij wil zoveel mogelijk 
programmapunten realiseren. Geen enkele partij kan het zich veroorloven te grote toegevingen te 
doen maar moet tegelijkertijd ook de andere partijen tegemoet komen.

Het resultaat van die onderhandelingen wordt vastgelegd in een regeerprogramma of regeerakkoord. 
De term regeerakkoord laat al uitschijnen dat het om veel meer gaat dan een loutere opsomming van 
wat de regering wil realiseren. Het kan bijna als een contract tussen de verschillende coalitiepartners 
worden beschouwd. Zodra de regering effectief in het zadel zit, zien de coalitiepartners er nauwlettend 
op toe dat iedereen zich aan het akkoord houdt. Zo waakt iedere partij erover dat haar programma-
punten worden gerealiseerd. Coalitiepartners die zaken proberen door te drukken die niet in het 
regeerprogramma staan en waarover geen consensus bestaat, worden door de andere coalitiepart-
ners snel tot de orde geroepen.
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Wie wordt minister?

Naast de onderhandelingen over een regeerakkoord, 
onderhandelt de partijleiding ook over de 
samenstelling van de regering. Wie krijgt welke 
portefeuille (bevoegdheid)? Als vuistregel 
geldt dat rekening wordt gehouden met de 
verkiezingsuitslag van de coalitiepartners. Een 
partij die veel zetels heeft behaald, kan meer 
ministerposten claimen dan een partij die 
het minder goed deed.

Niet alleen het aantal ministerposten speelt 
een rol, ook de bevoegdheid – de inhoud 
van de portefeuille – is belangrijk. Bepaalde 
bevoegdheden zijn essentieel voor het 
realiseren van de programmapunten van 
een bepaalde partij. Het is ook gebruikelijk 
om een zekere spreiding van ministers over 
de verschillende provincies en een evenwichtige 
man-vrouwverhouding na te streven. Bovendien is 
het ook wettelijk verplicht dat één van de Vlaamse 
ministers uit Brussel komt.

Het Vlaams Parlement benoemt de Vlaamse Regering

Zodra de onderhandelingen over een nieuwe regering afgerond zijn, wordt aan de plenaire verga-
dering van het Vlaams Parlement de regeringsverklaring voorgelezen en de lijst met ministernamen 
voorgesteld. Dan volgt het zogenoemde investituurdebat: de discussie in de plenaire vergadering 
over de regeringsploeg en zijn programma. Bij de stemming krijgt de regering altijd het vertrouwen 
van het parlement. Dat is logisch. Ten eerste beschikken de coalitiepartners over de meerderheid 
van de zetels in het parlement en ten tweede zijn de samenstelling van de regering en het regeer-
programma het resultaat van lange onderhandelingen tussen de partijen. Na de stemming leggen 
de minister-president en de andere ministers de eed af voor de voorzitter van het Vlaams Parlement. 
Daarna legt de minister-president de eed af voor de koning.

Ook voor de federale regering verloopt de procedure op een gelijkaardige manier. Nadat er een 
akkoord is gesloten met partijen die samen een meerderheid in het parlement hebben, legt de eerste 
minister in de Kamer de regeringsverklaring af. Daarin staan de grote lijnen van het regeerakkoord. Na 
de regeringsverklaring volgt het debat daarover. Tot slot geeft de Kamer het vertrouwen aan de nieuwe 
regering. De federale ministers en staatssecretarissen leggen wel allen de eed af voor de koning.
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4. En nu… wachten tot de volgende verkiezingen?

Verkiezingen zijn niet de enige manier om invloed uit te oefenen op het bestuur van de samenleving. 
Als burger beschik je in een democratie nog over heel wat mogelijkheden om op de besluitvorming 
te wegen. Maar zelden kun je dat echt rechtstreeks. Meestal gaat dat via de talrijke organisaties 
waarvan je lid bent. Sociologen noemen al die organisaties het middenveld omdat ze als het ware 
een schakel of een doorgeefluik vormen tussen de individuele burger en de overheid. In een levende, 
open samenleving ontstaat dat middenveld als het ware vanzelf. 

De middenveldorganisaties zorgen ervoor dat de politici in contact komen met de eisen en belangen 
van de bevolkingsgroepen die zij verenigen. Sommige drukkingsgroepen nemen deel aan het 
formele overleg met de overheid of zetelen in officiële adviesorganen. 

Minder formeel, maar zeker zo sterk als drukkingsmiddel is het mobiliseren van de burgers, bijvoor-
beeld in acties of betogingen. Drukkingsgroepen kunnen tal van actiemiddelen gebruiken zoals het 
uitdelen van pamfletten, het rondsturen van petities en het voeren van ludieke acties. Maar druk-
kingsgroepen zullen evengoed proberen om de agenda van de politiek te beïnvloeden door een 
slim gebruik van de (sociale) media en hun contacten met politici. Hoe sterker de dossiers van de 
drukkingsgroepen en hoe meer aandacht er is voor de problematiek die zij aankaarten, hoe groter de 
kans dat ook politici rekening zullen houden met hun eisen.
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5. Agendasetting en lobbying
Vaak gebeurt de beïnvloeding informeel, achter de schermen. Organisaties en invloedrijke personen 
leggen persoonlijke contacten met beleidsmensen en proberen zo hun standpunten door te drukken. 
Ze trachten een of andere beslissing te beïnvloeden. Die vorm van beïnvloeding heet lobbyen. 
De meeste lobbying gebeurt door groepen: wapenfabrikanten lobbyen in de VS voor het behoud 
van de vrije verkoop van wapens, de tabakslobby bestookt de Europarlementariërs wanneer de 
wetgeving op sigarettenverkoop op de agenda staat, ondernemers lobbyen wanneer men iets aan de 
vennootschapswetgeving wil veranderen. 

Tussen een lobby en een drukkingsgroep is het onderscheid niet altijd duidelijk. Als een werkgevers-
organisatie zoals het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) overleg pleegt met de vakbon-
den en de regering, spreken we over drukkingsgroepen. Een drukkingsgroep opereert altijd min of 
meer in de sfeer van de openbaarheid, terwijl de lobby eerder achter de schermen bezig is. Om die 
reden hebben lobby’s hier geen goede naam. In een poging om het verschijnsel wat transparanter te 
maken, moeten lobbyisten bij het Europees Parlement zich laten registreren.

Hoeveel en welke lobbyisten er in de Europese wijk in Brussel gevestigd zijn, kun je zien op deze 
interactieve kaart: https://www.politico.eu/interactive/map-brussels-lobbyists-square-mile/
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Drukkingsgroepen en zuilorganisaties zoals ziekenfondsen, vakbonden, vrouwenorganisaties 
enzovoort hebben een aantal belangrijke politieke en maatschappelijke functies. Als de burgers zich 
alleen maar konden uitspreken via hun stem, dan zou hun politieke invloed heel beperkt zijn. 

Drukkingsgroepen slagen er makkelijker in om hun thema’s op de politieke agenda te krijgen dan 
individuele burgers. Sommige drukkingsgroepen hebben veel macht en slagen er in die politieke 
agenda sterk te beïnvloeden. Maar voor heel wat mensen bestaat er geen sterke drukkingsgroep met 
veel middelen en invloed. Meestal gaat het om minderheden of mensen die maatschappelijk in een 
zwakke positie staan: daklozen, mensen met een weinig voorkomende ziekte, armen, psychiatrische 
patiënten, vluchtelingen, alleenstaanden enzovoort. De rij is eindeloos, en wat meer is, iedereen kan 
er vroeg of laat in terechtkomen.

6. Media
Agendasetting gebeurt ook door de media. De berichtgeving over bepaalde onderwerpen en de 
commotie die erover door de media wordt veroorzaakt, zorgen ervoor dat de politici niet altijd even 
vrij zijn om te oordelen welke punten ze prioritair zullen behandelen. 

Maar ook het omgekeerde gebeurt. Politici gebruiken de media ook om zelf aan agendasetting 
te doen. Een zogenaamd perslek, een goed getimede primeur of een post op facebook kunnen 
wonderen doen. De politicus rekent erop dat de krant of de omroep zijn informatie met de nodige 
nadruk in het nieuws zal brengen. De concurrerende media zien zich dan genoodzaakt om op dat 
nieuws in te gaan. Vervolgens reageren andere politici of organisaties. Uiteindelijk is iedereen ervan 
overtuigd dat het om iets heel belangrijks gaat. 

Ook andere maatschappelijke groepen proberen 
de media te gebruiken voor hun agendasetting, 

bijvoorbeeld werkgeversorganisaties, 
vakbonden, milieugroeperingen, culturele 

organisaties, kortom de drukkingsgroepen 
uit het middenveld. Wie dus spreekt over 

de media als over de vierde macht, 
moet goed beseffen dat achter die 
macht soms weer andere machten 
schuilgaan. Hoe dan ook, de pers 
neemt in elk geval aan het openbare 
debat deel.

© Belga
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7. Burgerparticipatie 

16 Opiniebijdrage Burgers kennen niets van bruggen en tunnels, toch? De Morgen - 29 Apr. 2015 
Pagina 20 Filip De Rynck, hoogleraar bestuurskunde UGent.

In heel wat steden en gemeenten zien we steeds vaker burgerinitiatieven ontstaan die niet meer 
passen in de traditionele rolverdeling tussen politiek, administratie en middenveldorganisaties. Die 
initiatieven ontstaan vaak rond een concreet maatschappelijk en lokaal probleem. Ze brengen een 
project op gang dat mensen verenigt en dat waardevolle ideeën uitwerkt en alternatieven voorstelt. 
Een voorbeeld daarvan is Ringland in Antwerpen. 

Sommige politieke opiniemakers pleiten voor een nieuw model van democratie.16 Ze zien in de 
burgerinitiatieven een mogelijkheid om een ander soort democratie te ontwikkelen, van onder uit,  
met burgers die mee de agenda bepalen en mee oplossingen aanreiken. Maar hoe ver dat moet 
gaan, daar is men het niet over eens.

De meeste opiniemakers zijn het er wel over eens dat meer burgerparticipatie een noodzakelijke 
aanvulling is van de representatieve parlementaire democratie. Het debat over de nood aan meer 
directe of participatieve democratie leeft in elk geval. De vragen daarbij zijn veelvuldig, over de 
antwoorden is nog geen consensus. 

Met dit laatste punt is de cirkel rond. Want in het allereerste hoofdstuk kon je lezen dat vrije en 
eerlijke verkiezingen een noodzaak zijn in een democratie. Maar evengoed dat een democratie 
pas volwaardig is wanneer de bevolking zich betrokken weet als burger bij de politiek en in de 
samenleving. 
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Colofon
De pakketten ‘Verkiezingen 2019 De Basis’ en ‘Verkiezingen 2019 In Detail’ werden gemaakt door 
De Kracht van je Stem.

De Kracht van je Stem is de educatieve dienst van het Vlaams Parlement. De Kracht van je Stem 
biedt een ruime waaier aan educatief materiaal over democratie en burgerzin. Leraren kunnen er 
terecht voor lespakketten, spelmateriaal, een vormingsaanbod voor leraren en studenten in de 
lerarenopleiding en een dagprogramma voor scholen in het Vlaams Parlement.

Meer informatie over het educatieve aanbod van De Kracht van je Stem vind je op 
www.dekrachtvanjestem.be . 

De Kracht van je Stem 
Vlaams Parlement 
02 552 45 34  
dekrachtvanjestem@vlaamsparlement.be

Redactie: De Kracht van je Stem, Puzzel Brussel en Bieke Van Gelder
Lay-out en tekeningen: Karakters
Druk: Drukkerij Artoos
V.U. Kris Van den Bremt, Vlaams Parlement, 1011 Brussel
Datum van afsluiting: 1 februari 2019
Depotnummer: D/2019/3933/4

Indien u delen uit deze uitgave overneemt, wees dan correct en vermeld uw bron.

De tekst is genderneutraal. Waar we functies beschrijven, bedoelen we steeds zowel mannen als 
vrouwen. ‘Hij’, ‘hem’ en ‘zijn’ moet dus ook begrepen worden in de vrouwelijke vorm (‘zij’ en ‘haar’).
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