
Module 2
Democratie en rechtsstaat



44 Module 2 
Democratie en rechtsstaat

M
odu

le 2

Inhoudstafel Module 2

Democratie .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 46
Ontstaan van de democratie .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 47
Democratie en rechtsstaat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
De meerderheid beslist   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Directe democratie .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 52
De scheiding der machten .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 53
Dictatuur of totalitarisme  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 55

De Grondwet  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 58
De Belgische Grondwet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
De Grondwet en de deelstaten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

De drie grondwettelijke machten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
De wetgevende macht  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 60
De uitvoerende macht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
De rechterlijke macht   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
De koning   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
In de realiteit: raakpunten tussen de drie machten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Het gerecht .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 66
Rechtvaardige rechters   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
De organisatie van de rechterlijke macht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
De Hoge Raad voor de Justitie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
Hoe verloopt een rechtszaak?  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 72
Enkele typische termen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76

A

B

C

D



45

De werking van de overheidsdiensten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
De publieke functie van overheidsdiensten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
De Vlaamse overheidsdiensten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
Een transparante en klantvriendelijke overheid  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 79
De overheidsdiensten op federaal niveau   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

De media  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 82
Geen democratie zonder persvrijheid  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 82
De vierde macht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
De taak van de pers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
Onbeperkte persvrijheid?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
Misinformatie en desinformatie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

Drukkingsgroepen en lobby’s  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 87
Het middenveld   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
Institutionalisering van overleg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
Verzuiling en ontzuiling   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
Lobby’s .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 89
Pro en contra .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 89

E

F

G

M
odu

le 2



46 Module 2 
Democratie en rechtsstaat

De noodzaak van regels

In elke vorm van samenleven maken mensen afspraken en zijn er uitgesproken of onuitge-
sproken regels . Tussen partners gelden afspraken over de verdeling van taken, in een gezin 
gelden regels over internetgebruik of bedtijd, in een vriendengroep gelden regels over hoe die 
vrienden met elkaar omgaan . Ook in de samenleving moeten er regels gemaakt worden, maar 
daarbij komt een haast eindeloze reeks vragen op . Welke doelen streven de mensen na? Wat 
moet er in de regels worden opgenomen? Wie stelt de regels op? Gelden de regels voor ieder-
een? Wat moet een samenleving doen met mensen die de regels niet volgen? 

Regels zijn bovendien niet eeuwigdurend . In de samenleving worden permanent regels opge-
steld en bijgeschaafd . De samenleving evolueert, er ontstaan nieuwe omgangsvormen en 
problemen en er is voortdurend discussie over de regels . In een ideale situatie zouden alle 
leden van een samenleving de regels billijk en rechtvaardig moeten vinden, maar dat is in 
de realiteit niet zo . Wel is er in de loop van de 20e eeuw wereldwijd een consensus over een 
aantal fundamentele mensenrechten (ook een vorm van regels) gegroeid . Dat nagenoeg alle 
landen van de wereld de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hebben onderte-
kend, betekent evenwel niet dat ze die rechten op dezelfde manier interpreteren of toepassen . 
Voortdurend ontstaan meningsverschillen en zelfs conflicten over de interpretatie van de regels. 
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DemocratieA

Ontstaan van de democratie

Democratie betekent dat het volk (demos) de macht (kratia) uitoefent . Maar de invulling van 
beide begrippen heeft in de loop der tijden een verschuiving ondergaan . Samenlevingen evo-
lueren immers . 

De Atheense democraten uit de klassieke oudheid meenden dat politieke participatie van alle 
burgers een wezenskenmerk van de democratie vormde . Een burger die niet deelnam aan de 
politiek werd door zijn medeburgers beschouwd als een nietsnut . Maar de stadstaat Athene 
was een kleine en homogene samenleving die functioneerde bij gratie van uitsluiting: vreem-
delingen, vrouwen en slaven werden niet als burger beschouwd . De Griekse demos werd 
kunstmatig homogeen gehouden . 

In de loop van de geschiedenis kwamen nieuwe sociale groepen aan de macht . In de klassieke 
oudheid was dat onder meer de aristocratie van militairen, ambtenaren en priesters . In de 
middeleeuwen regeerden de adel en de geestelijkheid . In de 19e eeuw overheerste de indus-
triële burgerij. Al die dominante groepen hadden hun eigen specifieke belangen. Ze stelden 
de regels dan ook zo op of pasten die zo aan dat die met hun eigen 
belangen samenvielen . Dat geheel van regels maakt 
deel uit van het politieke systeem .

De ontwikkeling van de politieke systemen 
is niet altijd geleidelijk gebeurd . In de loop 
van de geschiedenis zijn er voorbeelden 
van ingrijpende en schoksgewijze veran-
deringen; soms hebben revolutionaire 
veranderingen aanleiding tot geweld 
gegeven . Een vroeger zeer belangrijke 
maatschappelijke groep, de adel, is in de 
loop van dat historische proces zelfs zo 
goed als uitgeschakeld . 

Het Griekse model was een model van directe 
democratie . Toch ligt hier niet de oorsprong 
van onze moderne representatieve democratische 
instellingen . 
In de middeleeuwen ontstond er een regionale vertegen-
woordiging van de drie standen: adel, geestelijken en stedelijke 
burgers . Die instellingen werden door de vorst samengeroepen wan-
neer hij hun steun nodig had, bijvoorbeeld wanneer hij oorlog wilde voeren en 
belastingen moest kunnen heffen . In oorsprong is de vertegenwoordiging dus ontstaan vanuit 
de noodzaak om een centrale belastingheffing te kunnen doorvoeren. ‘Begroting’ is nu nog 
steeds een essentiële opdracht van het parlement .
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De democratische bewegingen in de 18e en 19e eeuw eisten een verbreding en een verdie-
ping van de vertegenwoordiging . Meer mensen moesten stemrecht krijgen door de invoering 
van algemeen stemrecht en de vertegenwoordiging moest meer zeggenschap in staatsza-
ken krijgen . Een regering van het volk werd de politieke theorie die in de 18e eeuw opkwam . 
Politieke macht moest niet alleen steunen op de instemming van het volk maar moest uitgeoe-
fend worden namens het volk en zo veel mogelijk door het volk . 
Vandaag betekent democratie dat (nagenoeg) iedereen aan de besluitvorming kan deelnemen, 
maar dat betekent zeker niet dat het volk met één stem spreekt . Wel integendeel, pluralisme, 
meningsverschil en conflict zijn nadrukkelijk aanwezig in de democratie.

We kunnen in dit hoofdstuk geen eenduidige definitie van democratie geven. Er is geen con-
sensus over wat democratie precies inhoudt en hoe je het democratische gehalte van een 
samenleving kunt meten . Maar er bestaat wel een consensus over de principes waaraan een 
democratie op z’n minst moet voldoen om zich te onderscheiden van een autoritair regime . 
Die principes kunnen als volgt geformuleerd worden: 

 ● in een democratie is de macht tijdelijk en is hij verdeeld over verschillende groepen,
 ● in een democratie wordt de macht verleend door de bevolking zelf, aan vertegenwoor-

digers die verkozen worden in vrije en eerlijke verkiezingen,
 ● in een democratie wordt de macht uitgeoefend op basis van een meerderheid,
 ● in een democratie wordt een reeks fundamentele rechten formeel erkend en 

beschermd, zoals vrije meningsuiting en het recht om zich te verenigen .

Die principes omzetten in een politiek systeem, kan op vele verschillende manieren . De macht 
van het volk en zijn vertegenwoordigers moet een plaats krijgen in instellingen, in regels en 
procedures, in grondwettelijke fundamenten, in rechten en vrijheden . In een democratie moe-
ten beslissingen genomen kunnen worden die opgelegd en afgedwongen kunnen worden, 
maar tegelijk moeten de tegenstanders luidop hun standpunt kunnen blijven verkondigen . Een 
democratie kan niet zonder een rechtsstaat .

Democratie en rechtsstaat 

Hoewel rechtsstaat en democratie geen synoniemen zijn, horen ze samen . Een democratie 
die geen rechtsstaat is, kan men zich even moeilijk voorstellen als een rechtsstaat die geen 
democratie is .
Een democratische rechtsstaat is een bestuursvorm met instellingen die een verscheiden groep 
gelijkwaardige burgers in staat stellen om samen te handelen. 

Een democratische rechtsstaat moet aan een aantal minimale voorwaarden voldoen, om de 
democratische principes gestalte te geven . 

 ● De mensenrechten en de politieke en burgerlijke vrijheden worden gerespecteerd . 
 ● In een democratische rechtsstaat worden de regels vastgelegd op basis van een meer-

derheid, met een wettelijke bescherming van minderheden .
 ● In een democratische rechtsstaat moet elke burger erop kunnen vertrouwen dat de 

regels altijd zullen worden toegepast zonder willekeur en zonder discriminatie . Iedereen 
is gelijk voor de wet . Ook de wetgever moet zich houden aan de wet .
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 ● Een maximale openbaarheid en vrijheid van meningsuiting is noodzakelijk . Iedereen 
moet zich kunnen informeren en moet kunnen controleren of de regels worden toe-
gepast. Zonder openbaarheid en vrije meningsuiting kunnen geen debatten worden 
gevoerd . Debatten zijn noodzakelijk om verschillende meningen aan elkaar te toetsen . 
Die toetsing is noodzakelijk om de meerderheid haar betekenis te geven .

 ● De toepassing van regels kan afgedwongen worden voor onafhankelijke en onpartijdige 
rechtbanken .

In de loop van de voorbije twee eeuwen is in de meeste westers georiënteerde landen een con-
sensus over die principes gegroeid. Ze zijn op een of andere manier in de grondwet van al die 
landen terug te vinden . Hieruit blijkt eens te meer dat de begrippen democratie en rechtsstaat 
naar elkaar verwijzen . Of al die principes consequent worden toegepast, is een heel andere 
zaak . Wie gedurende een paar weken de commentaren in de media volgt, zal vaststellen dat 
velen hieraan twijfelen . Maar discussies in de media wijzen wel op openbaarheid en op de 
mogelijkheid debatten te voeren .

In een parlementair systeem verkiezen de burgers op geregelde tijdstippen hun vertegenwoor-
digers . De verkiezingen zijn vrij . Om discriminatie op basis van een politieke voorkeur of om 
druk op de kiezers te voorkomen, zijn de verkiezingen geheim . In principe kan elke burger zich 
kandidaat stellen . In de praktijk zijn het meestal partijen die hun lijsten met kandidaten voorleg-
gen aan de kiezer . 

De verkozenen zetelen in het parlement .1 Ze hebben daar een opdracht en een mandaat. Ze 
moeten de wetten goedkeuren die volgens hen nodig zijn om het land te besturen . Een derge-
lijk systeem wordt een representatieve of vertegenwoordigende democratie genoemd . 

Verkozen mandatarissen kunnen niet zonder meer naar eigen goeddunken handelen . Volgens 
de geest van de representatieve democratie, worden ze geacht in naam van het volk te handelen . 
In de Belgische Grondwet staat letterlijk dat alle macht bij de natie, bij het volk, berust .

Tijdens de verkiezingen kan de kiezer een oordeel vellen over de manier waarop zijn vertegen-
woordigers hun mandaat hebben uitgeoefend . In theorie is dat de macht van het volk . In de 
praktijk is evenwel gebleken dat de partijen en vooral de partijleiders, steeds meer macht heb-
ben verworven . Het zijn de partijleidingen die de politiek uitstippelen en de parlementsleden 
die die politiek uitvoeren in het parlement . Vandaar dat er soms discussies ontstaan over het 
mandaat van volksvertegenwoordigers . Is dat een mandaat van de kiezers of een mandaat van 
de partij?

Het gebeurt immers wel eens dat een verkozene van partij verandert . De betrokken partij is 
meestal van mening dat de verkozene zijn mandaat weer ter beschikking van zijn oude partij 
moet stellen . Dat biedt de partij immers de mogelijkheid de oude mandataris door een opvolger 
te vervangen . De verkozene beweert meestal dat hij zijn mandaat van de kiezer heeft gekregen 
en dat hij bijgevolg tot aan de volgende verkiezingen mag aanblijven .

1.  Niet enkel in het parlement zitten verkozenen . Ook in de gemeente- en de provincieraden zitten verkozen 
vertegenwoordigers .
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De meerderheid beslist

In een democratie is er plaats voor meningsverschil en debat . Ons parlementaire systeem blijkt 
daarbij een werkbare methode om belangenconflicten te regelen en te beheersen. Na debat 
neemt de meerderheid de beslissingen . Het begrip ‘meerderheid’ moet in dat geval letterlijk 
worden opgevat . Het gaat om meer dan de helft van de verkozenen . 
In het gewone politieke taalgebruik wordt met ‘de meerderheid’ vaak iets anders bedoeld, 
namelijk de partijen die hebben afgesproken de regering in het parlement te steunen . De par-
tijen die niet tot de meerderheid behoren, vormen de oppositie . 
Een stemming in het parlement verloopt niet altijd meerderheid tegen oppositie . Partijen of 
afzonderlijke vertegenwoordigers van de oppositie stemmen wel eens mee met de meerder-
heid . Soms gaat het zelfs om een wisselmeerderheid . In dat geval stemt een deel van de 
meerderheidspartijen met de oppositie mee en omgekeerd . In het Belgische parlement is dat 
onder meer bij de goedkeuring van de abortuswetgeving gebeurd .

In België en de meeste andere westerse landen komt een parlementaire meerderheid haast 
altijd door coalitievorming tot stand .

De VS en Groot-Brittannië vormen de opvallend-
ste uitzonderingen . In die landen wisselen twee 
partijen elkaar af aan de macht . Het lijkt wel of 
de meerderheid van de kiezers zich beurte-
lings voor een van beide partijen uitspreekt . 
In de praktijk blijken de meeste kiezers, 
voor zover ze al aan de verkiezingen deel-
nemen, jarenlang trouw voor dezelfde partij 
te stemmen . Slechts een minderheid van de 

kiezers kiest regelmatig voor een andere partij . 
Politicologen noemen die groepen ‘de vlottende 

of zwevende kiezers’ .
Sommige commentatoren hebben hun bedenkin-

gen bij de vlottende of zwevende kiezers. Zij vinden 
dat een minderheid van vlottende of zwevende kiezers 

beslist wie over de meerderheid kan beschikken . Andere 
commentatoren zijn dan weer van mening dat die minderheid net 

heel bewust stemt en telkens opnieuw wikt en weegt . Die standpunten 
vallen moeilijk te bewijzen . Een trouwe kiezer die steeds voor eenzelfde partij 

stemt, is niet noodzakelijk een onnadenkende gewoontestemmer . Hij kan evengoed uit 
overtuiging trouw blijven .

Het verschijnsel van de vlottende kiezer speelt trouwens ook in landen als België een rol . 
Aangezien in dit land veel partijen naar de gunst van de kiezer dingen, kan een verschuiving 
van een paar procent in de onderlinge machtsverhoudingen een andere coalitie opleveren . 
Een partij die enkele procenten vooruitgang heeft geboekt, spreekt in die omstandigheden dan 
ook vrij snel over een verkiezingsoverwinning .

Volgens recente onderzoeken zou het aantal vlottende kiezers in België de afgelopen jaren tot 
40 procent zijn gestegen . Als die groep volledig uit bewuste kiezers bestaat, is er geen reden 
om aan onze democratie te twijfelen .

U .K . House of Commons
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DE OPPOSITIE

Beslissingen worden in het parlement soms met eenparigheid van stemmen genomen . Als 
een beslissing evenwel door een meerderheid wordt genomen, moet er automatisch ook een 
minderheid zijn . Die minderheid wordt de oppositie genoemd .

Aangezien iedereen de beslissingen van de meerderheid moet eerbiedigen, kunnen de span-
ningen tussen de minderheid en de meerderheid soms hoog oplopen . Dat was onder meer het 
geval in de jaren 50, toen een meerderheid van bijna 57 procent van de Belgen zich voor de 
terugkeer van Leopold III had uitgesproken . De anti-Leopoldistische minderheid verzette zich 
toen bijzonder heftig . Enkele jaren later wilde een meerderheid van socialisten en liberalen een 
nieuwe onderwijswetgeving invoeren . Even leek het of het land aan de rand van een burger-
oorlog balanceerde . De aanhangers van het vrij onderwijs voelden zich door het wetsontwerp 
benadeeld en trokken de straat op .

Dergelijke onlusten ontstaan telkens wanneer een minderheid zich zozeer in haar fundamen-
tele rechten gekrenkt voelt dat ze zich niet bij een beslissing kan neerleggen . Dat is een van 
de redenen waarom met betrekking tot delicate materies vaak voor een gekwalificeerde meer-
derheid wordt geopteerd . Voor kwesties die in de gemeenschappen gevoelig liggen, is in dit 
land op het federale niveau een tweederdemeerderheid en een gewone meerderheid in beide 
taalgroepen nodig . Ook om de Grondwet te wijzigen, is een tweederde meerderheid vereist . 
De meerderheidsvereiste moet de stabiliteit van het politieke systeem waarborgen .

De rechten van de minderheid vormen een belangrijk democratisch principe . In sommige 
gevallen geniet een minderheid zelfs een speciale bescherming . Godsdienstige of levensbe-
schouwelijke minderheden, zoals de moslims, de protestanten of de vrijzinnigen, hebben in 
België dezelfde rechten als de katholieken . Volgens de taalwetgeving heeft de Vlaamse min-
derheid in Brussel dezelfde rechten als de Franstaligen . Wettelijk gezien, staan het Nederlands 
en het Frans in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest op gelijke voet . Hoewel slechts 40 pro-
cent van de Belgische bevolking Franstalig is, staat in de Grondwet dat de federale regering 
evenveel Franstalige als Nederlandstalige ministers moet tellen (op de premier en de staatsse-
cretarissen na) . In zes rond Brussel gelegen Vlaamse gemeenten en in een aantal gemeenten 
langs de taalgrens, genieten de Franstalige inwoners bepaalde faciliteiten . Dat betekent dat ze 
op het vlak van het taalgebruik over speciale rechten beschikken . 

Dat een minderheid zich bij de beslissingen van de meerderheid moet neerleggen, betekent 
uiteraard niet dat die minderheid niet langer voor haar standpunten kan blijven ijveren . Het staat 
elke minderheid immers vrij te trachten de meerderheid te verwerven en genomen beslissingen 
weer ongedaan te maken . In België gebeurt het niet zo vaak dat een nieuwe meerderheid de 
maatregelen van de vorige meerderheid systematisch terugschroeft . Aangezien de Belgische 
politieke partijen haast altijd een coalitie moeten aangaan om een meerderheid te vormen, 
leiden de spanningen tussen minderheid en meerderheid in dit land zelden tot echte breuken . 
Daardoor blijven de politieke verschillen tussen de elkaar opvolgende meerderheden beperkt . 
De hierboven aangehaalde conflicten, de koningskwestie en de schoolstrijd, vormen uitzonde-
ringen op die regel . 
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Directe democratie

De vertegenwoordigende democratie is niet de enige mogelijke vorm voor een democrati-
sche rechtsstaat . Een democratie kan de burgers ook rechtstreeks laten deelnemen aan de 
besluitvorming .
In een paar Zwitserse kantons bestaat een zeer directe vorm van democratie. De bevolking 
wordt op een plein samengeroepen en moet bij handopsteking stemmen . Het is evident dat 
een zo vergaande vorm van directe democratie tot praktische problemen leidt wanneer de 
schaal groter wordt .

Een andere methode voor directe democratie is het 
referendum.
Een referendum is een vrij eenvoudig en direct middel 
om na te gaan of de meerderheid van de bevolking 
achter een beleidsvoorstel staat . De bevolking krijgt de 
vraag om zich voor of tegen een voorstel uit te spre-
ken . Als het een bindend referendum betreft, gaat het 
om een zeer directe vorm van democratie . Het voorstel 
is meteen definitief verworpen of aangenomen.

Het referendum biedt de burger de mogelijkheid zich 
rechtstreeks uit te spreken . De tussenschakel van de 
volksvertegenwoordiging en het parlementaire debat 
is opgeheven . Het noodzakelijke debat wordt, onder 
meer via de media, in de samenleving gevoerd .

De mogelijkheid om beleidsopties aan een referen-
dum te onderwerpen, bestaat in verscheidene landen . 
Italië en Zwitserland maken hier regelmatig gebruik 
van . In die landen kunnen de burgers trouwens zelf 
het initiatief nemen . Indien ze voldoende handteke-
ningen verzamelen, kunnen ze zelf een referendum 
afdwingen . Veel Europese regeringen, onder meer 
die van Denemarken, Noorwegen, Ierland, Zweden, 
Finland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland, hebben 
hun bevolking over het lidmaatschap van de Europese 
Unie geconsulteerd . En Groot-Brittannië is er na een 
referendum uitgestapt .

Een referendum heeft ook heel wat nadelen . Een niet onbelangrijk probleem is de manier 
waarop de vraag wordt geformuleerd . Hoewel de burger met ja of neen hoort te antwoorden, 
gaat het bij referenda vaak over ingewikkelde, moeilijk in een paar regels te vatten materies . In 
2005 spraken de Nederlanders en de Fransen zich in een referendum uit tegen een Europese 
Grondwet, of het “Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa” . De referendum-
vraag in Nederland was: Bent u voor of tegen instemming door Nederland met het Verdrag 
tot vaststelling van een Grondwet voor Europa? Op het stembiljet stonden vervolgens de ant-
woordmogelijkheden ‘voor’ en ‘tegen’ . Maar de inhoud van die Europese Grondwet stond 
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uiteraard niet op het stembiljet . Een referendum kan ook erg polariserend werken . Het Britse 
referendum over het verlaten van de EU heeft in de samenleving, zelfs in vriendengroepen en 
families, erg verdelend gewerkt .

Strikt genomen, kent de Belgische Grondwet geen referenda . Tijdens de koningskwestie is wel 
een volksraadpleging gehouden .2 De regering was niet verplicht met de resultaten rekening te 
houden . Maar het is natuurlijk moeilijk voor een regering om eerst de bevolking te raadplegen 
en daarna de resultaten van die bevraging vlotjes te negeren .

Onze gemeenten kunnen wel hun inwoners raadplegen . Maar de burger is niet verplicht aan 
een dergelijke raadpleging deel te nemen en het gemeentebestuur is niet verplicht met de 
uitslag rekening te houden . Volksraadplegingen hebben dus een zuiver adviserende functie .
De inwoners van een gemeente kunnen hun gemeentebestuur ook verplichten een raad pleging 
te organiseren . Daarvoor moet een minimum aantal inwoners de aanvraag ondertekenen:

 ● 20% van de inwoners in gemeenten met minder dan 15 .000 inwoners;
 ● 3 .000 inwoners in gemeenten tussen 15 .000 en 30 .000 inwoners;
 ● 10% van de inwoners in gemeenten met meer dan 30 .000 inwoners .

De gemeente is verplicht de stemmen te tellen, wanneer ditzelfde aantal inwoners is komen 
stemmen . Maar de gemeente is nog steeds niet verplicht om met de uitslag van de volksraad-
pleging rekening te houden .

De scheiding der machten

In een democratie moet de macht verdeeld worden over verschillende instellingen . Dat kan 
soms inefficiënt en tijdrovend lijken, maar een concentratie van macht binnen één instelling of 
bij een kleine groep personen leidt tot dictatuur .

In het Ancien Régime nam de absolute vorst alle beslissingen . De koning voerde de beslissin-
gen zelf uit via de ministers die hij zelf aanstelde en naar goeddunken ontsloeg . Hij vertelde de 
rechters welke vonnissen ze moesten vellen tegen de mensen die zich niet aan de koninklijke 
beslissingen onderwierpen . Controle op het beleid van de vorst was zo goed als onmogelijk . 
Behalve in Engeland, heerste in alle Europese landen een absolute bestuurlijke en gerechte-
lijke willekeur .

De verlichtingsfilosoof Charles de Montesquieu had in Engeland geleerd dat een scheiding van 
de verschillende machten willekeur kon vermijden . De wetgevende, de uitvoerende en de rech-
terlijke macht moest aan drie verschillende, onafhankelijk van elkaar functionerende instanties 
worden toebedeeld . Het parlement heeft de wetgevende macht . In het parlement komen de 
bestuursregels en de algemene beslissingen tot stand . De regering vormt de uitvoerende 
macht en stelt de concrete bestuursdaden om de door het parlement ingevoerde regels en 
genomen beslissingen uit te voeren . De hoven en rechtbanken vormen de rechterlijke macht 
en beoordelen overtredingen en geschillen .

2.  In 1950 is de Belgische bevolking gevraagd zich voor of tegen de terugkeer op de troon van koning Leopold III uit te 
spreken. Zijn houding tijdens de Tweede Wereldoorlog had namelijk tot een controverse geleid.
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Lettres de cachet

De lettres de cachet waren ten tijde van Lodewijk XIV 
en andere Franse vorsten besluiten van de koning 
of de regering die met het koninklijke zegel (cachet) 
gesloten werden . Tegen zo’n besluit was geen beroep 
mogelijk . De lettres de cachet werden voor diverse 
doelen gebruikt, maar zijn het meest bekend van de 
veroordeling van personen zonder mogelijkheid van 
verdediging en beroep . De Franse koningen Lodewijk 
XIV en Lodewijk XV misbruikten hun macht om lettres 
de cachet uit te vaardigen tegen filosofen die kritiek 
durfden uit te brengen op het vorstelijke absolutisme . 

“Wanneer de uitoefening van de wetgevende macht 
en van de uitvoerende macht aan één persoon of aan 
één instantie toebehoort, dan is er geen vrijheid, omdat 
men kan vrezen 
dat de alleen-
heerser of de 
instantie naar 
willekeur wetten 

kunnen geven die zij naar willekeur kunnen uitvoe-
ren . Evenmin bestaat er vrijheid waar de rechterlijke 
macht niet gescheiden is van de wetgevende en de 
uitvoerende macht . Als de rechterlijke macht met de 
wetgevende macht verbonden zou zijn, dan zou daar-
mee een onbeperkte macht opgericht worden over 
leven en vrijheid van de burgers, want een rechter zou 
zelf wetten kunnen opstellen . Als de rechterlijke macht 
met de uitvoerende macht verbonden zou zijn, zou de 
rechter zijn besluiten met de macht van een onderdruk-
ker kunnen uitvoeren .”
(Charles de Montesquieu in ‘De l’esprit des lois’, 1748)

De scheiding der machten behoort tot de basisbeginselen van de democratische rechtsstaat . 
In de praktijk zijn de drie machten evenwel nooit volledig gelijkwaardig . Bovendien is men er 
nooit in geslaagd de scheiding der machten strikt in de hand te houden . 

Arrestatie van Voltaire
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Dictatuur of totalitarisme

Vele staten passen de democratische principes niet toe . Dergelijke regimes worden meestal 
dictatoriaal, autoritair of totalitair genoemd . In dergelijke gevallen berust de macht bij één per-
soon en bij de kleine groep rond hem . 

Omdat democratie en mensenrechten vandaag als een universele norm beschouwd worden, 
gebruiken dictaturen vaak elementen die aan de democratie worden ontleend maar geen 
democratische inhoud hebben . De dictators gebruiken ze enkel als een alibi voor hun totali-
taire regime. Ze organiseren geregeld verkiezingen, maar ze zorgen er tegelijkertijd voor dat 
het niet om vrije verkiezingen gaat. Ze laten slechts één enkele partij toe, ze maken het 
de kiezer onmogelijk zijn stem in het geheim uit te brengen of ze knoeien met de uitslag . 
Dictaturen beschikken vaak over een schijnparlement . In dat parlement zetelen uitsluitend of 
hoofdzakelijk marionetten van de dictator of van zijn clan . Dictaturen beschikken meestal ook 
over een grondwet . Aangezien dictators zich het principe van de scheiding der machten niet 
aantrekken, wordt die grondwet zeer rekbaar of helemaal niet toegepast .

Een totalitair regime onderwerpt het openbare leven of zelfs de hele maatschappij inclusief de 
privéverhoudingen tussen mensen, aan een dwingende levensbeschouwing of ideologie . Soms 
moet die ideologie de verregaande greep op het alledaagse leven opsmukken . Soms gebruikt 
een dictator een ideologie als dekmantel om zijn totalitaire greep te verstevigen, te handhaven 
of te verdoezelen . In sommige gevallen is de ideologie van de dictator uit een oprechte zorg 
voor de belangen van het volk en van de hele samenleving voortgekomen . Aangezien de 
scheiding der machten niet is doorgevoerd, wordt de toepassing van de ideologie niet op mis-
bruiken gecontroleerd . Aangezien de meningsuiting niet vrij is, kunnen verschillende belangen 
niet kenbaar worden gemaakt of tegen elkaar worden afgewogen . De verkiezingen zijn niet 
vrij . Dat houdt in dat het volk niet kan beslissen . Niemand kan de machthebbers beletten hun 
macht te misbruiken, ook al was dat oorspronkelijk niet hun bedoeling .

Het probleem met autoritaire regimes is dat er ongeveer evenveel tussenvormen als ondemo-
cratische staten zijn . Het is niet altijd even duidelijk of een staat democratisch of autoritair wordt 
geleid . Indien de plaatselijke sterke man ten gevolge van correcte verkiezingen aan de macht 
komt, wordt het pas echt lastig . We mogen immers niet vergeten dat Adolf Hitler na democra-
tische verkiezingen kanselier van Duitsland is geworden. Zijn partij heeft toen wel het hoogste 
percentage van de stemmen maar niet de absolute meerderheid behaald . 
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Kun je democratie meten?

Er bestaan meerdere onderzoeksinstituten en verschillende methoden om het democratisch 
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 bij de politiek

In de ‘Freedom in the World Survey’ van de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Freedom 
House worden jaarlijks de politieke en burgerrechten in elk land beschreven en beoordeeld met 
cijfers van 1 (democratisch en vrij) tot 7 (tirannieke dictatuur) . De politieke rechten in de index 
worden beoordeeld aan de mate waarin een individu „zinvol kan deelnemen aan het politieke 
proces” . Worden er in een land regelmatig verkiezingen gehouden, hoeveel oppositiepartijen zijn 
er en hoe eerlijk wordt er campagne gevoerd? De burgervrijheid meet Freedom House met indi-
catoren als vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om te kunnen reizen en het recht op onderwijs . 
De Freedom House Index heeft veel gezag in de politieke en wetenschappelijke wereld .
De Duitse Bertelsmann Stiftung stelt een online ‘transformatie-atlas’ samen:  
www .bertelsmann-transformation-index .de
De Britse mediagroep The Economist publiceert een democratie-index . De Economist Intelli-
gence Unit (EIU) gaat uit van het standpunt dat onderzoeksmethodes die alleen maar de mate 
van politieke en burgerlijke vrijheden in een land weergeven, een veel te beperkt beeld geven 
van democratie . Bepaalde kwalitatieve aspecten van democratie moeten ook in beeld gebracht 
worden . Daarom stelde de EIU voor zijn onderzoek 60 indicatoren op die gegroepeerd werden 
in 5 categorieën:

1. Het verloop van de verkiezingen en de reële aanwezigheid van politiek pluralisme.  
Er wordt nagegaan in welke mate zowel nationale, regionale als lokale verkiezingen vrij en 
eerlijk verlopen, of de stemming geheim is en de veiligheid van de kiezers gegarandeerd, of 
de kiezers de keuze hebben tussen verschillende partijen en kandidaten, of alle partijen gelijke 
kansen hebben om campagne te voeren enzovoort .

2. Respect voor de burgerlijke vrijheden. Dat houdt respect in voor de mensenrechten zoals 
opgesteld in de belangrijkste internationale verdragen, inclusief de wettelijke bescherming van 
minderheden . Een ander aspect daarvan is de mogelijkheid van een eerlijke rechtsgang via 
onafhankelijke en onpartijdige rechtbanken .

3. Het functioneren van het staatsbestuur. In een democratie zijn politieke beslissingen ge-
baseerd op het meerderheidsbeginsel . Maar als democratisch genomen beslissingen niet uit-
gevoerd (kunnen) worden, is democratie een lege huls .
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4. De politieke cultuur. Democratie is meer dan de som van alle democratische instellingen . 
Een cultuur van passiviteit en apathie en een te gedweeë bevolking gaan niet samen met een 
gezonde democratische politieke cultuur . Een gezonde democratische politieke cultuur houdt 
ook in dat de verliezende partijen en hun aanhangers zich neerleggen bij het oordeel van de 
kiezers (als de verkiezingen althans eerlijk zijn verlopen), en een vreedzame machtsoverdracht 
mogelijk maken .

5. Politieke participatie. Eén aspect van politieke participatie is deelnemen aan verkiezingen . 
Maar een verkozen staatsbestuur is slechts een onderdeel van een breder sociaal weefsel 
van instellingen, politieke organisaties en verenigingen waarin burgers hun stem kunnen laten 
horen en zich actief inzetten . Democratieën bloeien wanneer burgers uit alle lagen van de be-
volking deelnemen aan het openbare debat, lid worden van politieke partijen, mandatarissen 
kiezen enzovoort. Zonder die brede, ondersteunende participatie, is democratie slechts een 
zaak van een kleine elite . 

Indeling van landen

Het onderzoek leverde verrassende en interessante resultaten
op . De EIU kwam tot een indeling van 
de landen in vier soorten regimes3:

 volwaardige 
democratieën;

 onvolkomen (of 
mank lopende) 
democratieën;

 gemengde regimes;

 autoritaire regimes .

Volgens het Democracy Index 
Report van 2019 zijn Noorwe-
gen, IJsland en Zweden de meest 
democratische landen ter wereld . 
België staat op de 33e plaats van de 
165 landen in de rangschikking . We sco-
ren minder goed dan Nederland (11e), Duits-
land (13e) en Frankrijk (20e) maar beter dan Italië 
(35e), Polen (57e), Turkije (110e) of China (153e) . 

3. De Economist Intelligence Unit’s Democracy Index kan gedownload worden via www .eiu .com .

1

2

3

4
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De GrondwetB

“C
onstitution d

e la patrie” (allegorie): te bewonderen in de senaat © FVD

De Belgische Grondwet

De basisprincipes van onze democratische rechtsstaat zijn vastgelegd in de Grondwet . De 
Grondwet behandelt de grondrechten van de burgers, legt vast hoe onze instellingen werken 
en hoe de macht verdeeld is . In de democratie is de Grondwet de basistekst voor alle wetten .
De Grondwet mag daarom niet te makkelijk te wijzigen zijn, daar moet goed over nagedacht 
worden . Voor een grondwetswijziging is dan ook een speciale procedure uitgewerkt . Om de 
Grondwet te wijzigen is een tweederdemeerderheid nodig en de Grondwet wijzigen werd in 
onze rechtsstaat opgedragen aan twee parlementen . 

 ● Het eerste parlement (de pre-constituante) moet bepalen welke artikels van de Grondwet 
er gewijzigd kunnen worden na verkiezingen . Dit parlement kan dus zelf geen artikels 
van de Grondwet wijzigen, maar moet het eens worden over welke artikels er gewijzigd 
kunnen worden .
Wanneer de pre-constituante artikels van de Grondwet voor herziening vatbaar ver-
klaart, dan wil dat ook meteen zeggen dat dat parlement zich ontbindt en dat er 40 
dagen later verkiezingen gehouden moeten worden . 

 ● Na de verkiezingen wordt er een nieuw parlement gevormd volgens de uitslag van de 
verkiezingen . Dit parlement mag dan wijzigingen aanbrengen aan de Grondwet, maar 
alleen aan die artikels die door het vorige parlement voor herziening vatbaar werden 
verklaard .

De bedoeling van die procedure over twee parlementen is de stabiliteit van de Grondwet te 
garanderen . Het wijzigen van de Grondwet kan zo een thema in de verkiezingen worden . De 
kiezers kunnen zich tijdens de verkiezingen uitspreken over de 
hervormingen die ze al dan niet wensen . 
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België is een grondwettelijke, parlementaire en erfelijke monarchie . De Grondwet werd een jaar 
na de onafhankelijkheid in 1830 opgesteld .
Onmiddellijk na de opstand tegen de Nederlandse vorst heeft een aantal vooraanstaande bur-
gers zich als ‘vertegenwoordigers van de natie’ opgeworpen . Bij het opstellen van de Grondwet 
hebben die heren zich laten inspireren door principes die terug te vinden zijn in de Brabantse 
Blijde Intrede (1356), in de Brabantse Omwenteling (1789) en in de Amerikaanse ‘Declaration 
of Independence’ (1776) .

De Belgische Grondwet is gedurende 140 jaar nagenoeg ongewijzigd gebleven . De huidige 
Grondwet is echter het resultaat van heel wat herzieningen . Het land is van een unitaire naar 
een federale staatsstructuur geëvolueerd . Wat de fundamentele democratische principes 
betreft, verschilt de huidige Grondwet echter weinig van de in 1831 opgestelde tekst . Dat zegt 
veel over het scherpe inzicht van de toenmalige opstellers en over de duurzaamheid van het 
parlementaire systeem .

Volgens de Belgische Grondwet gaat alle macht uit van de natie of, met andere woorden, van het 
volk . In 1830 beschikte echter slechts één procent van de bevolking over stemrecht . Enkel de 
mensen die voldoende belastingen betaalden, mochten een stem uitbrengen . De welgestelde 
burgers die de Grondwet hebben opgesteld, zagen hierin helemaal geen tegenstrijdigheid . 
Wie stemrecht wilde, moest er gewoon voor zorgen een voldoende hoge belastingaanslag te 
krijgen . De redenering luidde dat iedereen in een vrije en gelijke samenleving daarvoor vol-
doende kansen kreeg .

De Grondwet en de deelstaten

De recente grondwetsherzieningen slaan nagenoeg allemaal op de staatsstructuur . Vanaf 
1970 is België geleidelijk tot een federale staat omgebouwd . Vlaanderen, Wallonië en Brussel 
vormen de gewesten van die federale staat . Daarnaast bepaalt de Grondwet drie gemeen-
schappen: de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige gemeenschap .

De deelstaten hebben geen eigen grondwet . De Belgische Grondwet geldt ook op regionaal 
niveau als de hoogste rechtsnorm . De deelstaten moeten er steeds voor waken dat hun eigen 
regelgeving niet in strijd is met de Belgische Grondwet . Een deelstaatparlement heeft niet de 
bevoegdheid de Grondwet te wijzigen . 
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De drie grondwettelijke machtenC

De scheiding der machten moet voorkomen dat teveel macht aan één instantie toebehoort en 
moet ervoor zorgen dat de machten elkaar controleren . In de praktijk zijn de machten echter 
niet volledig gescheiden en zijn ze ook niet volledig gelijkwaardig .

De wetgevende macht

Een parlement keurt wetgeving goed . Het initiatief voor wetgeving kan van de parlementsleden 
zelf komen, maar meestal neemt de regering het wetgevende initiatief en debatteert het par-
lement erover . Regeringen doen dus ook een deel van het werk van de wetgevende macht .4

Als een parlement eenmaal een voorstel of een ontwerp voor een wet of een decreet heeft 
goedgekeurd, moet het ook nog worden bekrachtigd . Op het federale niveau bekrachtigt de 
koning de goedgekeurde wetsvoorstellen of -ontwerpen . Op die manier behoort de koning 
ook gedeeltelijk tot de wetgevende macht . Naast de handtekening van de koning staat steeds 
de handtekening van een minister ‘die daardoor alleen reeds ervoor verantwoordelijk wordt’, 
zoals in artikel 106 van de Grondwet te lezen staat . De bevoegdheden van de koning gelden 
enkel voor het federale niveau . Decreten of ordonnanties worden door de respectieve deel-
regeringen bekrachtigd .

Wetten, decreten en ordonnanties moeten tot slot ook worden bekendgemaakt . Pas wanneer 
ze in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, worden ze van kracht en worden ze bindend .

Aangezien een parlement wetten, decreten of ordonnanties goedkeurt, moeten de verschil-
lende parlementen ook kunnen controleren of hun beslissingen behoorlijk worden uitgevoerd . 
De uitvoering is de taak van de regering . De controle op de werking van die regering is een 
belangrijke taak van een parlement .

De uitvoerende macht

De uitvoerende macht moet de beslissingen van de wetgevende macht uitvoeren . Volgens de 
Grondwet berust de uitvoerende macht op het federale niveau bij de koning en de regering .  
De federale regering voert de wetten uit door middel van koninklijke besluiten (KB’s) . Ook de 
KB’s worden door één of meer ministers en door de koning ondertekend . 
Op het Vlaamse niveau wordt de uitvoerende macht door de Vlaamse Regering uitgeoefend en 
door het Vlaams Parlement gecontroleerd . Hier zijn geen KB’s maar Besluiten van de Vlaamse 
Regering .

4 .  Naargelang het parlement spreken we over wetten (federale parlement), decreten (Vlaams Parlement, Waals 
parlement, parlement van de Franse Gemeenschap, parlement van de Duitstalige Gemeenschap) of ordonnanties 
(Brussels Hoofdstedelijk Parlement)
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De rechterlijke macht

De rechterlijke macht moet bij het beoordelen van geschillen, misdrijven en misdaden de wet-
ten toepassen en recht spreken . De rechterlijke macht wordt door de hoven en de rechtbanken 
uitgeoefend . Volgens het principe van de scheiding der machten werken de hoven en recht-
banken onafhankelijk van de beide andere machten . 

Rechters zijn niet in dienst van de uitvoerende macht . Het zijn geen ambtenaren . Er is een 
minister van Justitie, maar die mag zich niet met de rechtspraak bemoeien . Hij kan geen rechts-
zaken blokkeren . Hij kan rechters evenmin vragen op een vonnis terug te komen . Hij kan de 
magistratuur enkel algemene richtlijnen opleggen . De strafvervolging is voor de minister van 
Justitie absoluut verboden terrein . Voor de strafuitvoering is de minister van Justitie5 wel ver-
antwoordelijk . De gevangenissen en interneringsinrichtingen vallen onder zijn bevoegdheid .

Aangezien België enkel rechtbanken en hoven op het federale niveau kent, oefenen de regio-
nale overheden geen eigen rechterlijke macht uit . Het elektronisch toezicht (de enkelband) 
en de justitiehuizen die oa . ook juridisch advies geven, vallen wel onder de bevoegdheid van 
Vlaanderen sinds de zesde staatshervorming .

Parlementaire immuniteiten
De parlementaire immuniteit (het onttrokken zijn aan de normaal geldende rechtsregels of 
gezagsuitoefening) is voor alle overheden in ons land op dezelfde manier geregeld . Tijdens 
hun mandaat hebben de volksvertegenwoordigers parlementaire onverantwoordelijkheid en 
onschendbaarheid .

Parlementaire onverantwoordelijkheid
Parlementsleden kunnen niet gerechtelijk worden vervolgd voor een mening die ze als volks-
vertegenwoordiger hebben geuit, ook niet na afloop van hun mandaat. Met het principe van de 
parlementaire onverantwoordelijkheid wil de grondwetgever voorkomen dat parlements leden 
door de inmenging van andere overheden (bijvoorbeeld de rechterlijke macht) niet vrij zouden 
zijn om een politieke mening te verkondigen . Het is een middel om de onafhankelijkheid van 
het parlement te garanderen . Een parlementslid moet de mogelijkheid hebben om zijn functie 
uit te uitoefenen en zijn mening te uiten zonder vrees om te worden vervolgd . Het moet dan wel 
gaan om een mening en bijvoorbeeld niet om gewelddaden om die mening kracht bij te zetten . 
De onverantwoordelijkheid blijft ook beperkt tot het uitoefenen van het ambt en geldt niet voor 
het optreden als privé-persoon .

Ook de ministers kunnen niet worden vervolgd of aan een onderzoek onderworpen voor een 
mening die ze kenbaar hebben gemaakt in de uitoefening van hun ambt .

5 .  De minister van Justitie is bevoegd voor de gerechtelijke politie, die zich richt op de misdaden en wanbedrijven die 
gespecialiseerde opsporingen en (proactieve) onderzoeken vereisen . De andere politieopdrachten vallen onder de 
bevoegdheid van de federale minister van Binnenlandse Zaken.
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Parlementaire onschendbaarheid
Parlementsleden kunnen maar worden aangehouden of voor een rechtbank gebracht, als het 
parlement daartoe de toestemming geeft of als ze op heterdaad worden betrapt . De parlemen-
taire onschendbaarheid geldt alleen in strafzaken en niet voor burgerrechtelijke zaken . 

Waarom bestaat de parlementaire onschendbaarheid?
Door de parlementaire onschendbaarheid in de Grondwet op te nemen, wou men vermijden 
dat de rechterlijke macht zo maar volksvertegenwoordigers kan beletten hun werk te doen of 
in voldoende aantal te vergaderen . Maar de parlementaire onschendbaarheid betekent niet 
dat volksvertegenwoordigers strafrechtelijk immuun zouden zijn. Ze kunnen zoals iedereen 
vervolgd worden, maar er moeten aanvullende procedureregels worden nageleefd. Zo zijn 
onderzoeksmaatregelen mogelijk, maar voor een huiszoeking bijvoorbeeld is de aanwezigheid 
van de parlementsvoorzitter of een door hem aangewezen volksvertegenwoordiger vereist .

Ministers die zich schuldig maken aan strafrechtelijke feiten bij de uitoefening van hun ambt of 
daarbuiten, worden berecht voor het hof van beroep . Het parlement moet wel voorafgaand de 
toestemming geven voor de dagvaarding en de aanhouding van de ministers .

De koning

Volgens de letter van de Grondwet is de koning het staatshoofd . Hij neemt deel aan de wet-
gevende macht, doordat hij de wetten ondertekent . Als het hoofd van de uitvoerende macht 
benoemt en ontslaat hij ministers (artikel 96 van de Grondwet) . Hij heeft de leiding over de 
buitenlandse betrekkingen, hij voert het bevel over het leger en hij stelt het begin en het einde 
van de oorlogstoestand vast (artikel 167 van de Grondwet) . Hij sluit internationale verdragen 
af . Hij beschikt over een genaderecht . Hij heeft het recht om adellijke titels en militaire ordes 
toe te kennen .

Nog steeds volgens de Grondwet heeft de koning geen persoonlijke macht . Dit staat duidelijk 
vermeld in artikel 106 van de Grondwet . Hij kan nooit alleen handelen . De leden van de regering 
zijn in feite verantwoordelijk voor de handelingen van de koning . De persoon van de koning 
moet buiten de parlementaire debatten worden gehouden . In dat verband wordt vaak gezegd 
dat ‘de kroon niet mag worden ontbloot’ . Dat principe geldt enkel voor de koning als staats-
hoofd en als hoofd van de uitvoerende macht . Het geldt niet voor de koning als privépersoon .

De bevoegdheden van de koning hebben al meer dan eens tot problemen geleid . Artikel 106 
van de Grondwet stelt dat de handtekening van de koning vereist is om een wet rechtsgeldig te 
maken . In artikel 33 van de Grondwet staat: “Alle machten gaan uit van de Natie” en in artikel 42 
van de Grondwet staat te lezen: “de leden van beide kamers vertegenwoordigen de Natie” . In 
artikel 36 van de Grondwet staat dan weer: “De federale wetgevende macht wordt gezamenlijk 
uitgeoefend door de Koning, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat” .

Betekent dit dat de koning verplicht is om een door het parlement goedgekeurde wet te teke-
nen? Kan de koning weigeren indien hij het met de voorliggende wet niet eens is? In 1990 heeft 
het parlement de wet betreffende abortus goedgekeurd . Koning Boudewijn heeft geweigerd 
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die wet te ondertekenen. Ze strookte immers niet met zijn geloofsovertuiging. Die weigering 
heeft een kortstondige grondwettelijke crisis veroorzaakt . De regering heeft aangevoerd dat de 
koning tijdelijk in de onmogelijkheid verkeerde te regeren en heeft de wet alleen ondertekend .

Ook in de verhouding van de koning met de uitvoerende macht zijn er in het verleden problemen 
gerezen . In de negentiende eeuw hebben de Belgische koningen hun bevoegdheden, zeer 
ruim geïnterpreteerd . Maar ook het zelfstandig optreden van koning  Leopold III in de Tweede 
Wereldoorlog heeft een zware crisis veroorzaakt . Die heeft uiteindelijk in 1950 geleid tot zijn 
troonsafstand .

In de realiteit: raakpunten tussen de drie machten

De bevoegdheden van de drie machten zijn in de Grondwet niet scherp afgelijnd . Bovendien 
staan die bevoegdheden niet los van elkaar . De scheiding der machten betekent evenmin 
dat de drie machten evenwaardig zijn . We schetsen hieronder waar en hoe de drie machten 
mekaar raken of overlappen .

PARLEMENTEN KEUREN NIET ALLEEN WETTEN OF  
DECRETEN GOED

Wat hieronder volgt, is van toepassing op alle parlementen van het land6 . Wat geldt voor een 
wet, geldt dus ook voor een decreet .

Het parlement keurt niet alleen wetten goed, maar controleert ook of die wetten behoorlijk 
worden uitgevoerd. Zo kunnen de parlementsleden de regeringsleden interpelleren en vragen 
stellen . Het is het parlement dat de regering het vertrouwen schenkt of ontneemt . Tot slot heeft 
het ook de belangrijke taak om de begroting goed te keuren . 

Bij een interpellatie wordt een minister ter verantwoording geroepen over een aspect van zijn 
of haar beleid . Als dat antwoord niet voldoet, kunnen de parlementsleden een motie van wan-
trouwen tegen de regering indienen . Keurt de meerderheid die goed, dan moet de regering 
aftreden . Meestal zorgt de regering of de partij van de betrokken minister er wel voor dat het 
niet zo ver komt dat de regering moet aftreden . Er zal dan druk worden uitgeoefend op de 
betrokken minister om ‘spontaan’ ontslag te nemen . 

Het parlement kan dus de regering het vertrouwen ontnemen, maar doet dat nagenoeg nooit . 
Het parlement ligt zelden of nooit aan de basis van een regeringscrisis . Partijen regelen proble-
men het liefst buiten het parlement, onder partijleiders .

Het parlement kan ook rechterlijke bevoegdheden uitoefenen . Het kan namelijk speciale  
parlementaire onderzoekscommissies oprichten. Zo’n onderzoekscommissie mag geen vonnis-
sen vellen. Ze kan echter alle onderzoeksdaden stellen die ze nodig acht om achter de waarheid 
te komen, net zoals een onderzoeksrechter. Ze kan bijvoorbeeld getuigen en deskundigen onder 

6.  De rol van parlementen is bij uitbreiding van toepassing op alle verkozen vergaderingen: dus ook gemeente- en 
provincieraden, regionale en nationale parlementen
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ede verhoren. Een getuige kan wel weigeren om een verklaring af te leggen. Zo hebben we fede-
rale onderzoekscommissies gehad over de aanslagen van 22  maart 2016, de misbruiken in de 
kerk, de zaak Dutroux, de bende van Nijvel, de gebeurtenissen in Rwanda, de vrouwenhandel, 
en in Vlaanderen over de Kempische Steenkoolmijnen en de scheepskredieten .

DE FEITELIJKE MACHT VAN DE REGERING7

Anders dan het uit de Grondwet blijkt, is het parlement niet de machtigste instelling in onze 
democratische rechtsstaat . Er heerst een feitelijk overwicht van de uitvoerende macht – de 
regering – op het parlement . 

Een regering treedt aan met een regeringsprogramma . Wil ze dat programma uitvoeren dan 
moet ze in het parlement daarvoor de nodige wetten of decreten laten goedkeuren . Met andere 
woorden: het wetgevende initiatief komt in het grootste deel van de gevallen van de regering . 
Aangezien de meerderheid in het parlement het vertrouwen aan de regering heeft geschon-
ken, keurt het bijna altijd de wetsontwerpen van de regering goed . Wel brengt het vaak nog 
wijzigingen aan . 

Men spreekt in dat verband wel eens van een automatische meerderheid . Aangezien de partijen 
van de meerderheid in principe achter de regering staan, is de zelfstandigheid van het gewone 
parlementslid eerder beperkt. Zolang de partijen van de regeringsmeerderheid tevreden zijn 
over het werk van de regering, geven ze hun parlementsleden instructies om die regering te 
steunen . Aldus controleert het parlement de regering niet zozeer, maar schraagt ze haar . 

Heel uitzonderlijk gaat de regering nog een stap verder dan het nemen van wetgevende initia-
tieven . Het gebeurt dat zij snel wil werken en geen tijd wil verliezen in een parlementair debat . 
De regering vraagt dan bijzondere machten aan het parlement, waardoor niet elke nieuwe 
maatregel aan het parlement ter goedkeuring moet worden voorgelegd .

De toegenomen macht van de partijen is niet de enige verklaring voor het toegenomen gewicht 
van de regering . Een land besturen wordt steeds ingewikkelder en vraagt steeds meer spe-
cialisatie . Elke minister beschikt over een kabinet met persoonlijke medewerkers die hem 
informeren en adviseren . Hij staat ook aan het hoofd van een uitgebreide administratie, name-
lijk de ambtenaren van het ministerie (of departement) dat hij beheert . De minister kan dus op 
een sterke dossierkennis steunen en hij kan rekenen op medewerkers die hem bijstaan . 
Parlementsleden beschikken weliswaar over fractiemedewerkers en hebben soms zelfs een 
persoonlijke medewerker in dienst, maar dat is veelal niet voldoende om echt weerwerk te 
bieden . Bovendien blijft er weinig ruimte voor een kritische opstelling van de leden van de 
meerderheid omdat elke coalitie uiteindelijk het resultaat is van een ingewikkelde evenwichts-
oefening . Die omstandigheden belemmeren de parlementaire controle op de regering .

7.  Ook dit deel is van toepassing op de verschillende regeringen van het land .
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DE MACHTEN BUITEN HET PARLEMENT

Buitenparlementaire machtsgroepen vormen een tegengewicht voor de macht van het 
parlement en die van de regering: het gaat om werkgeversorganisaties, vakbonden, mid-
denstands- en landbouworganisaties, ziekenfondsen, artsensyndicaten, allerhande actie- en 
belangengroepen . 
Een groot deel van de besluitvorming komt tot stand aan de onderhandelingstafel . De regering 
onderhandelt met de sociale partners - de werkgevers, de vakbonden, de middenstand - over 
de werkduur, het loonpeil, de arbeidsflexibiliteit, de sociale zekerheid, de concurrentienormen 
enzovoort . Of zij overlegt met technocraten over allerlei oplossingen voor – ogenschijnlijk 
technische – problemen, zoals het tracé van een spoorlijn of de uitbreiding van de haven . 
Ook overeenkomsten tussen ziekenfondsen en artsengroeperingen gebeuren buiten het par-
lement om. Zelden mengt het parlement zich daarin. Een nationaal afgesloten Collectieve 
Arbeidsovereenkomst (CAO) tussen werkgevers en werknemers hoeft niet door het parlement 
te worden goedgekeurd, ze heeft voor de ondertekenende partijen kracht van wet zonder 
dat het parlement zich erover uitspreekt . Verder ontsnappen almaar grotere segmenten van 
het maatschappelijk leven aan de controle van de verkozen politicus . In economische aan-
gelegenheden zoals de mondialisering van de economie, de verhuizing van bedrijven naar 
lagelonenlanden, de overname van het ene bedrijf door het andere of de kapitaalstromen, 
hebben onze regeringen nauwelijks een beslissende stem en het parlement helemaal geen . 
Dat geldt ook voor kwesties zoals de wereldwijde uitbreiding van de informatietechnologie, 
de mondiale milieuproblemen - stuk voor stuk evoluties die onze samenleving beïnvloeden . 
Ook het beleid van internationale instellingen zoals de Europese Centrale Bank (ECB), het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) of de Wereldhandelsorganisatie (WTO) ontsnapt bijna vol-
ledig aan de controle van de verkozenen van het volk .

DE PRINCIPIËLE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE  
RECHTERLIJKE MACHT

Alleen een rechterlijke macht die volledig onafhankelijk is, kan objectief en onpartijdig recht-
spreken . Alleen dan is de burger beschermd tegen andere burgers en tegen de eventuele 
willekeur of kwade wil van de overheid . 

Maar de rechterlijke macht komt wel eens op het terrein van de wetgevende macht. Ze moet 
namelijk voortdurend wetten, decreten, ordonnanties en besluiten interpreteren . Op die manier 
beslist de rechterlijke macht in feite wat de wetgever met een wet of decreet bedoeld heeft en 
hoe die wet of dat decreet moet worden uitgelegd, terwijl dat strikt genomen de taak van die 
wetgever zelf is . Hoe duidelijker een wet geformuleerd wordt, hoe minder interpretatieruimte er 
is . Maar toch blijft er altijd een interpretatiemarge voor de rechter .

DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN

Vanzelfsprekend geldt het principe van de scheiding der machten ook op het niveau van de 
gemeenschappen en de gewesten, dus ook voor het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering . 
De rechterlijke macht wordt op federaal niveau georganiseerd . 
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Het gerechtD

De rechterlijke macht spreekt recht. Zij past dus het recht toe: 
zij doet uitspraak bij geschillen tussen burgers onderling en 
tussen burgers en de overheid en zij past het strafrecht toe op 
personen die een misdrijf hebben gepleegd . De belangrijkste 
taak van de rechtspraak is niet het veroordelen of straffen van 
burgers, maar bescherming en verdediging bieden wanneer 
de rechten van burgers geschonden of bedreigd worden .
Anders dan de wetgevende macht (de parlementen) en de uit-
voerende macht (de regeringen) volgt de rechterlijke macht de 
federale staatsstructuur niet . De inrichting van hoven en recht-
banken is enkel een federale bevoegdheid .

Rechtvaardige rechters 

Voor het spreken van recht, baseren rechters zich niet alleen 
op de wetten en decreten die door de parlementen worden 
goedgekeurd. Zij houden ook rekening met andere geschre-
ven en ongeschreven regels, met algemene rechtsbeginselen 
die vaak gebaseerd zijn op gebruiken door de tijd heen, met 
de rechtspraak die door hoven en rechtbanken werd gedaan, 
met inzichten uit de rechtsleer en met de billijkheid . Steeds 
belangrijker wordt ook het internationaal recht, zoals de ver-
ordeningen en richtlijnen van de Europese Unie, het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden en talrijke internationale verdragen . 

Een beslissing van een rechter kan sterk ingrijpen in het leven 
van mensen . Daarom is het belangrijk dat mensen die betrok-
ken zijn in een rechtszaak, de garantie hebben dat die op een eerlijke manier verloopt . De 
rechter moet dan ook een aantal fundamentele regels en algemene rechtsbeginselen volgen, 
die het recht op een eerlijk proces moeten garanderen .

Die algemene rechtsbeginselen zijn:

 ●  Iedereen heeft recht op toegang tot de rechter en niemand mag recht geweigerd wor-
den (het zogenaamde verbod van rechtsweigering) . Dat wil zeggen dat het gerecht niet 
mag weigeren om uitspraak te doen over een geschil . 

 ●  De terechtzitting en de uitspraak moeten openbaar zijn . Elke burger heeft het recht om 
een zitting van de rechtbank mee te maken en na te gaan of de rechter nauwgezet zijn 
taak vervult . Alleen wanneer de openbaarheid van een zitting een gevaar zou opleveren 
voor de openbare orde of voor de goede zeden, kan de rechter beslissen het proces 
achter gesloten deuren te houden . Op de openbaarheid van de uitspraak van de rechter 
kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden . 

De Rechtvaardige Rechters, 
paneel uit het Lam Gods van de 
gebroeders Van Eyck



67

 ●  De uitspraak van de rechter moet gemotiveerd worden . De rechter moet in die motivatie 
een antwoord geven op alle argumenten die door de partijen in de rechtszaak werden 
ingeroepen .

 ●  De rechter is onafhankelijk en onpartijdig . Onafhankelijk betekent dat niemand de rech-
ter mag beïnvloeden . De wetgevende of de uitvoerende macht kan een rechter nooit 
verplichten om een bepaalde uitspraak te doen . Om de onafhankelijkheid van de rech-
ters te waarborgen hebben zij een bijzonder statuut: ze zijn benoemd voor het leven 
en ze kunnen nooit door de wetgevende of de uitvoerende macht afgezet worden . De 
rechter mag ook niet partijdig zijn of de schijn van partijdigheid wekken . Hij mag zich 
enkel laten leiden door argumenten die de partijen zelf aanbrengen in een rechtszaak 
en bijvoorbeeld niet door argumenten uit de media . 

 ●  Er moet een uitspraak binnen een redelijke termijn zijn . Dit beginsel staat in het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden .

De belangrijkste taak van de rechtspraak is niet het veroordelen of straffen van burgers, maar 
bescherming en verdediging bieden wanneer de rechten van burgers geschonden of bedreigd 
worden . De rechter oordeelt daarbij op basis van wat de wet bepaalt .

De organisatie van de rechterlijke macht

Er zijn verschillende niveaus van rechtspraak . Die structuur heeft drie doelstellingen:

 ● men wil hoven en rechtbanken zo dicht mogelijk bij de mensen brengen die er hun  
problemen willen regelen;

 ● hoven en rechtbanken zijn gespecialiseerd naargelang het soort geschil;
 ● tegen een uitspraak van een rechtbank kan men in beroep gaan bij een hogere recht-

bank (één uitzondering: tegen een uitspraak van het hof van assisen kan men niet in 
hoger beroep, men kan wel naar het Hof van Cassatie gaan, zie verder) . 
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Bron: Orde van Advocaten

uitsluitend strafzaken: hebben betrekking op overtredingen (bijvoorbeeld verkeersovertredingen, 
nachtlawaai), wanbedrijven (bijvoorbeeld diefstal, oplichterij) en zware misdrijven (bijvoorbeeld 
gewapende overval, moord)

uitsluitend burgerlijke zaken: hebben betrekking op geschillen tussen burgers onderling 
(bijvoorbeeld betwistingen over huur) en tussen burgers en de overheid 
(bijvoorbeeld betwistingen over onteigeningen)

strafzaken + burgerlijke zaken

VREDEGERECHTEN
• geschillen tot € 5 .000
• geschillen ivm huur, pacht onteigeningen, enz
• bescherming van geesteszieke personen, gedwongen 

opname en bewindvoering

CORREC-
TIONELE
RECHT-

BANKEN

FAMILIE-  
EN JEUGD-

RECHT- 
BANKEN 

BURGER-
LIJKE

RECHT-
BANKEN

RECHTBANKEN VAN 
EERSTE AANLEG

RAAD VAN STATE

HOVEN VAN 
BEROEP

ARBEIDS-
HOVEN

HOVEN VAN
ASSISEN

beroepsprocedure

GRONDWETTELIJK HOF

HOF VAN CASSATIE

EUROPEES HOF 
VOOR DE RECHTEN 

VAN DE MENS

ARBEIDS-
RECHTBANKEN

ONDERNEMINGS-
RECHTBANKEN

POLITIERECHTBANKEN 
• geschillen i .v .m . verkeersongevallen en  

overtredingen
• verkeersmisdrijven
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Het vredegerecht 
Het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank . Het behandelt geen strafzaken, maar geschillen 
tussen burgers onderling en tussen burgers en de overheid . Het gaat dan over zaken met een 
waarde van minder dan 5 000 euro, over onder andere huurbetwistingen, onteigeningen, erfdienst-
baarheden en over gedwongen opname van personen met een psychiatrische problematiek . 

Er zijn 187 vrederechters over het hele land verspreid . 

De politierechtbank 
De politierechtbank behandelt kleine misdrijven, meer bepaald overtredingen, waarop volgens 
het Strafwetboek een gevangenisstraf van maximum 7 dagen staat, bijvoorbeeld nachtlawaai, 
vandalisme, winkeldiefstal enzovoort . Daarnaast behandelt de politierechtbank ook alle eisen 
tot schadevergoeding bij verkeers- of treinongevallen .

Er zijn 15 politierechtbanken (namelijk in Antwerpen, Limburg, Brussel Nederlandstalig, Brussel 
Franstalig, Vilvoorde, Halle, Leuven, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Luik, Eupen, Namen, 
Henegouwen, Luxemburg en Waals-Brabant) .

De rechtbank van eerste aanleg 
De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden, 
zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk gebied . Elke rechtbank van eerste aanleg bestaat uit 
verschillende kamers, namelijk:

 ●  De burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg kan worden beschouwd als 
het gewone gerecht. Zij oordeelt in principe over alle zaken, tenzij de wet een andere 
rechtbank voorziet. Ze behandelt geschillen van meer dan 5.000 euro, ze is ook de recht-
bank in hoger beroep tegen de vonnissen van de vrederechter en de politierechtbank .

 ●  De correctionele rechtbank is bevoegd voor alle wanbedrijven, zoals diefstal, aanranding 
van de eerbaarheid, oplichting, enz .

 ●  De jeugdrechtbank is een rechtbank voor minderjarigen . 
De jeugdrechtbank is bevoegd om uitspraken te doen als een minderjarige een misdrijf 
heeft gepleegd (maar niet voor verkeersovertredingen vanaf 16 jaar) en als hulpver-
lening noodzakelijk is omdat een minderjarige in gevaar is of opgroeit in moeilijke 
omstandigheden . In Vlaanderen spreekt men van een “verontrustende situatie” . De 
jeugdrechtbank kan reageren op misdrijven door herstelbemiddeling voor te stellen, of 
door de jongere in een jeugdinstelling te plaatsen in ernstige gevallen .

Wanneer de maatregelen van de jeugdrechtbank niet meer helpen en alleen in erg uitzon-
derlijke uitzonderlijke gevallen, kan de jeugdrechtbank beslissen om de plus-16-jarige 
door te verwijzen naar een rechtbank voor volwassenen (uithandengeving) . Dat kan de 
correctionele rechtbank zijn of bij zeer ernstige misdrijven het hof van assisen .

Het jeugdrecht is verschillend in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige 
gemeenschap . In Vlaanderen is er een decreet betreffende het jeugddelinquentierecht .

 ●  De familierechtbank is bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het 
familieleven, op enkele zeldzame uitzonderingen na. Ze bestaat uit een familiekamer en 
uit een of meer kamers voor minnelijke schikking . 
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De familiekamer oordeelt onder meer over geschillen over afstamming, burgerlijke stand, 
adoptie, huwelijk, echtscheiding en samenwoning; over geschillen over de uitoefening 
van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact ten aan-
zien van minderjarige kinderen; over geschillen over onderhoudsverplichtingen; over 
familiale geschillen, die snel beslist moeten worden . Tot slot behandelt de familiekamer 
de hogere beroepen van een aantal beslissingen van de vrederechter in eerste aanleg .

De familierechtbank heeft ook één of meer kamers, waaraan geschillen in familiezaken 
met het oog op een verzoening kunnen worden voorgelegd .

 ●  De strafuitvoeringsrechtbank ziet toe op de uitvoering van de straffen, bijvoorbeeld het 
elektronisch toezicht en de voorwaardelijke invrijheidstelling .

Er zijn 13 rechtbanken van eerste aanleg .

De ondernemingsrechtbank 
De ondernemingsrechtbanken behandelen geschillen tussen ondernemingen . Het gaat onder 
meer over handelspraktijken, oneerlijke concurrentie, faillissementen enzovoort . Er zijn 9 onder-
nemingsrechtbanken in heel het land . 

De arbeidsrechtbank 
De arbeidsrechtbank behandelt geschillen over individueel arbeidsrecht en sociaal zekerheids-
recht, zoals individuele arbeidscontracten, arbeidsongevallen, sociale uitkeringen enzo voort . Er 
zijn 9 arbeidsrechtbanken in heel het land . 

Het hof van beroep
Er zijn 5 hoven van beroep, een in Antwerpen, Brussel, Gent, Luik en Bergen . 
‘In beroep gaan’ (of ‘in hoger beroep gaan’) betekent dan men niet akkoord gaat met de uit-
spraak van de eerste rechtbank die de zaak heeft behandeld en zich tot een hogere rechtbank 
wendt om herziening van de beslissing te krijgen . 
Het hof van beroep behandelt de beroepen tegen de eerste vonnissen uitgesproken door een 
rechtbank van eerste aanleg en een correctionele rechtbank .

Het arbeidshof 
De 5 arbeidshoven behandelen de beroepen tegen vonnissen, uitgesproken door de arbeids-
rechtbanken .

Het hof van assisen (of assisenhof)  
In elke provincie en in Brussel is er een assisenhof, maar dat is geen permanente rechtbank . 
Deze rechtbank wordt telkens samengesteld wanneer een beschuldigde naar het hof van 
assisen wordt verwezen . Een assisenhof oordeelt over zware misdrijven zoals moord en brand-
stichting, zware zedendelicten, politieke misdrijven en persmisdrijven .
Het hof van assisen bestaat uit drie rechters en twaalf juryleden . De jury beslist over de schuld 
van de beschuldigde, en stelt daarna samen met de drie rechters de straf vast en motiveert de 
uitspraak . Tegen een uitspraak van het hof van assisen is geen hoger beroep mogelijk, enkel 
het Hof van Cassatie kan nog een uitspraak doen over de procedure . Als het Hof van Cassatie 
oordeelt dat de procedure niet wettelijk verlopen is, moet de rechtszaak overgedaan worden 
door een ander assisenhof .
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Het Hof van Cassatie 
Er is slechts één Hof van Cassatie in België . Het is het hoogste rechtscollege . Het Hof van 
Cassatie waakt over de juiste toepassing van de wetten door de hoven en rechtbanken . Een 
geschil kan slechts bij het Hof van Cassatie terechtkomen nadat het reeds door een eerste 
rechter en een rechter in beroep werd beoordeeld . 
Het Hof van Cassatie onderzoekt niet de grond van de zaak, enkel de wettelijkheid van de 
procedure . Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat er iets niet volgens de wet is verlopen, 
zal het Hof de beslissing verbreken . Men begint dan de rechtszaak van voren af aan, bij een 
andere rechtbank met dezelfde bevoegdheid .

Zetelende en staande magistratuur
In de hoven en rechtbanken maakt men een onderscheid tussen de zetelende magistratuur en 
de staande magistratuur . 

De zetelende magistratuur zijn de rechters en raadsheren . 

De staande magistratuur is het openbaar ministerie . Dat vertegenwoordigt het belang  
van de samenleving . Het heeft een dubbele taak:

 ● Misdrijven opsporen en onderzoeken, de daders vervolgen en hun bestraffing vorde-
ren . Dat is veruit de belangrijkste taak . Wanneer die magistraten voor de rechtbanken 
een straf vragen, doen zij dat al rechtstaande, daarom spreekt men van de staande 
magistratuur .

 ● De rechter bijstaan met advies over de toepassing van de wet op het voorgelegde 
geschil .

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Onze fundamentele rechten en vrijheden zijn niet alleen beschermd door onze eigen Grondwet, 
maar ook door het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden (EVRM) . België heeft dit EVRM ondertekend en is verplicht deze rech-
ten te garanderen . 
Wie meent dat zijn rechten geschonden werden, kan klacht indienen bij het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (gevestigd in Straatsburg) . De klachten kunnen betrekking hebben 
op kwesties als lijfstraffen, opsluiting van psychiatrische patiënten, rechten van gevangenen, 
krijgstucht, het afluisteren van telefoongesprekken, holebi rechten, persvrijheid, voogdij over 
kinderen, gezinshereniging, uitzettingskwesties enzovoort . 
De belangrijkste voorwaarde voor het indienen van een klacht is dat de klager alle rechtsmoge-
lijkheden binnen de desbetreffende staat heeft benut. De uitspraken van het Hof zijn definitief 
en bindend voor de betrokken staten .

De Hoge Raad voor de Justitie

De Hoge Raad voor de Justitie werd opgericht om de werking van het gerecht te verbeteren en 
is operationeel sinds 2000 . 

 ● De Raad maakte een einde aan de politisering van het gerecht en zorgt voor objec-
tieve benoemingen binnen de magistratuur via examens . In het verleden hield men 
bij de benoeming van rechters rekening met de ideologische achtergrond van een 
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kandidaat-rechter . Concreet konden politieke partijen rechters helpen benoemen, in 
evenredigheid tot hun partijsterkte . Dat behoort nu tot het verleden . De Hoge Raad is 
ook verantwoordelijk voor de vorming van de rechters .

 ● De Raad moet ook zorgen voor een grotere transparantie van het juridische systeem . 
Elke burger kan met zijn klachten bij de Hoge Raad terecht en hij wordt altijd geïnfor-
meerd over het verdere verloop van zijn klacht . De Raad krijgt heel wat klachten over de 
gebrekkige werking van het gerecht, hoofdzakelijk over de traagheid van de gerechte-
lijke procedures in ons land .  

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

Hoe verloopt een rechtszaak?

Er is een onderscheid tussen een burgerlijke procedure en een strafprocedure .

DE BURGERLIJKE PROCEDURE

Een burgerlijke procedure is een procedure over een geschil dat enkel betrekking heeft op 
een relatie tussen particulieren (bijvoorbeeld tussen werknemer en werkgever, tussen man en 
vrouw, huurder en verhuurder) . Er staan enkel privébelangen op het spel, die geen weerslag 
hebben op de belangen van de maatschappij .
De procedure start met het oproepen van de tegenpartij voor de rechtbank (meestal met een 
dagvaarding), en een inleiding van de zaak voor de rechtbank . Daarna kunnen de partijen een 
schriftelijke verdediging opstellen en bewijsstukken bijbrengen .
Als het schriftelijke deel van de procedure beëindigd is, wordt de zaak mondeling voor de 
rechtbank toegelicht in het pleidooi . Na het pleidooi neemt de rechtbank de zaak in beraad en 
spreekt na enkele weken een vonnis uit .
Tegen dat vonnis kan beroep aangetekend worden bij een hogere rechtbank . Bij die rechtbank 
wordt er een nieuwe schriftelijke verdediging opgesteld en wordt er gepleit . Daarna wordt het 
vonnis (arrest) in beroep uitgesproken .
Tegen het vonnis (arrest) in beroep is enkel een voorziening bij het Hof van Cassatie mogelijk . 
Indien het Hof van Cassatie het vonnis bevestigt, eindigt de procedure . Wordt het vonnis ver-
broken, dan verzendt het Hof de zaak naar een andere rechtbank in beroep om de procedure 
in beroep over te doen .
Belangrijk in een burgerlijke procedure is het tegensprekelijke debat . De rechter hoort beide 
partijen die elk hun argumenten kunnen inbrengen . Een uitzondering hierop is het eenzijdig 
verzoekschrift, dat slechts kan worden gebruikt om een zaak aanhangig te maken wanneer er 
hoogdringendheid en volstrekte noodzakelijkheid is . Bij een eenzijdig verzoekschrift komt er 
maar één partij aan het woord .



73

DE STRAFPROCEDURE

Bepaalde gedragingen worden beschouwd als strafbare feiten . De wet wordt overtreden en de 
belangen van de maatschappij worden geschonden . Naargelang de ernst van de inbreuk en 
de zwaarte van de straf, worden de inbreuken onderverdeeld in overtredingen, wanbedrijven 
en misdaden .

Op overtredingen staan politiestraffen, op wanbedrijven correctionele straffen en op misdaden 
criminele straffen .

Een overtreding (bijvoorbeeld het vernielen van andermans eigendommen) is strafbaar met 
een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, een werkstraf van 20 tot 45 uur en een geldboete van 
ten hoogste 25 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen) . De politierechtbank doet in 
principe uitspraak over overtredingen .

Een wanbedrijf (bijvoorbeeld een diefstal) is strafbaar met een gevangenisstraf van 8 dagen 
tot 5 jaar, een werkstraf van 46 tot 300 uur en een geldboete van tenminste 26 euro (te verme-
nigvuldigen met de opdeciemen) . De correctionele rechtbank doet in principe uitspraak over 
wanbedrijven .

Een misdaad (bijvoorbeeld een moord) is strafbaar met een vrijheidsstraf van meer dan 
5 jaar en een geldboete van 26 euro en meer (te vermenigvuldigen met de opdeciemen) . 
Het hof van assisen doet in principe uitspraak over misdaden .

Hoeveel bedraagt de boete?
Een geldboete moet vermenigvuldigd worden met de zogenaamde ‘opdeciemen’ . Dat is een  
coëfficiënt die regelmatig wordt aangepast aan de huidige waarde van het geld. Het bedrag 
van de geldboete moet momenteel met 8 vermenigvuldigd worden om te komen tot het 
werkelijk te betalen bedrag van de boete . Bedragen van boetes die nog in Belgische frank in 
de strafwetgeving staan, worden gelezen met hetzelfde bedrag in euro vermenigvuldigd met 
de opdeciemen .
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Het doel van een strafrechtelijke procedure is volkomen anders dan dat van een burgerlijke 
procedure .
Een strafrechtelijke procedure heeft tot doel om misdrijven op te sporen en de daders ervan 
te vervolgen en te bestraffen . Het openbaar ministerie verdedigt daarin de belangen van de 
maatschappij en waakt over de toepassing van de strafwet .
Wanneer een inbreuk wordt gepleegd, wordt dat door de ordediensten vastgesteld en wordt 
er een proces-verbaal opgesteld . Dat wordt aan de procureur des Konings (van het openbaar 
ministerie) bezorgd . Hij onderzoekt het dossier en kan een onderzoek instellen . Hij kan het 
dossier ook zonder gevolg laten, d .i . het dossier seponeren .
Als er een onderzoek komt, zijn er twee scenario’s mogelijk: een opsporingsonderzoek of een 
gerechtelijk onderzoek .

1. Het opsporingsonderzoek 
In dit onderzoek voert de procureur des Konings zelf het onderzoek met behulp van de 
politiediensten .
Als het onderzoek is afgerond, kan hij de dader voor de politierechtbank of correctionele recht-
bank dagvaarden . Als de inbreuk niet te ernstig is, kan de procureur aan de dader ook een 
minnelijke schikking aanbieden . 

2. Het gerechtelijk onderzoek 
In dit onderzoek vraagt de procureur des Konings een onderzoeksrechter om het onderzoek 
te leiden .
Dat onderzoek is verplicht bij de zwaarste misdrijven . De onderzoeksrechter moet met behulp 
van de politiediensten alle elementen ten voordele en ten nadele van de verdachte opsporen 
(bewijzen à charge en bewijzen à décharge) . Hij kan vrij zijn onderzoeksmethode kiezen: ver-
horen, confrontatie, reconstructie . 
In de loop van een gerechtelijk onderzoek kan de verdachte in voorlopige hechtenis genomen 
worden wanneer de onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel uitvaardigt . Dat kan niet zomaar, 
het is een bijzondere raadkamer in de rechtbank van eerste aanleg die daarover beslist . 
Het gerechtelijk onderzoek wordt steeds afgesloten met een beslissing van de raadkamer . De 
verdachte kan door die beslissing naar de correctionele rechtbank of het hof van assisen verwe-
zen worden om berecht te worden . De raadkamer kan de verdachte ook buiten vervolging stellen 
als er onvoldoende bezwaren zijn . Tegen elke beslissing van de raadkamer is beroep mogelijk .

HET PROCES

Een verdachte kan enkel door een rechtbank worden bestraft . Een verdachte moet voor de 
strafrechter verschijnen nadat hij daartoe is opgeroepen door een dagvaarding, die hem door 
een gerechtsdeurwaarder wordt bezorgd . 
Voor de strafrechter zal het openbaar ministerie (of het parket) in naam van de samenleving 
een veroordeling vragen van de verdachte . Het openbaar ministerie moet daartoe bewijzen dat 
de verdachte een misdrijf heeft begaan . De verdachte zelf krijgt als laatste het woord om zijn 
verdediging te voeren . Nadien neemt de rechtbank de zaak in beraad en spreekt op een latere 
datum zijn vonnis uit . Tegen dat vonnis kan beroep aangetekend worden bij een hogere recht-
bank . Bij die rechtbank zal de zaak opnieuw worden behandeld alvorens het vonnis in beroep 
wordt uitgesproken . Tegen een vonnis in beroep is enkel een voorziening bij het Hof van 
Cassatie mogelijk . Als het Hof van Cassatie het vonnis bevestigt, eindigt de procedure . Wordt 
het vonnis verbroken, dan verzendt het Hof de zaak naar een andere rechtbank in beroep om 
de procedure in beroep over te doen .
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Het proces voor de zwaarste misdrijven wordt gevoerd voor een hof van assisen . Hier oordeelt 
een jury van 12 burgers over de schuld van de verdachte . De juryleden worden door loting uit 
de bevolking aangewezen . Wie Belg is, tussen de 30 en de 60 jaar is en nog nooit een veroor-
deling heeft opgelopen, komt in aanmerking als jurylid . 
De juryleden moeten oordelen of een beschuldigde al dan niet schuldig is. Ze beslissen bij 
stemming en hun beslissing kan genuanceerd zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld verzachtende 
omstandigheden erkennen . Vervolgens bepalen de juryleden samen met de rechters de straf . 
Tegen een uitspraak van het hof van assisen is geen beroep mogelijk, enkel een voorziening 
bij het Hof van Cassatie .
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Enkele typische termen

Beklaagde: de persoon die verdacht wordt van een strafbaar feit en zich daarvoor moet 
verantwoorden .

Burgerlijke vordering: vordering waarbij de benadeelde of zijn rechthebbenden schadever-
goeding eist van de persoon die de schade heeft berokkend . Een eis om schadevergoeding 
kan ingeleid worden voor een burgerlijke rechtbank .

Dagvaarding: een officieel document waarbij de gedagvaarde wordt aangemaand om voor 
een rechtbank te verschijnen .

Het openbaar ministerie of het parket: dat deel van de rechterlijke macht dat over de toepas-
sing van de strafwet waakt en de belangen van de maatschappij verdedigt . 
Dat kan door een verdachte te vervolgen en voor de rechter te brengen . Aan het hoofd van het 
openbaar ministerie staat per hof van beroep een procureur-generaal; op het niveau van het 
arrondissement bevinden zich de procureurs des Konings .

Proces-verbaal: geschrift waarin de politie alle nuttige inlichtingen in verband met het misdrijf 
opneemt en dat wordt bezorgd aan het parket .

Strafvordering: vordering waarbij het parket, naar aanleiding van een misdrijf, bij de strafrech-
ter de toepassing van de strafwet eist .

Strafrechter, vonnisgerecht: de strafrechter zetelt in een vonnisgerecht en spreekt zich uit 
over de grond van de zaak . Hij kan de dader veroordelen tot een straf en aan de burgerlijke 
partij een schadevergoeding toekennen . Hij kan de dader ook vrijspreken, bijvoorbeeld wan-
neer hij de feiten niet bewezen acht .

Extra informatie
De federale overheidsdienst Justitie heeft heel wat brochures die u wegwijs in het domein 
Justitie maken: http://justitie.belgium.be/nl/

Het college van Hoven en Rechtbanken heeft een overzichtelijke site:  
www.rechtbanken-tribunaux.be/nl 

Ga ook een kijkje nemen op de website van de orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be  
en de website van de Hoge Raad voor Justitie www.csj.be 
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E De werking van  
de overheidsdiensten

De publieke functie van overheidsdiensten

Een regering voert een beleid en heeft een administratie nodig die dat beleid voorbereidt en 
uitvoert . 

Het overheidsapparaat ontwikkelde zich sterk in de loop van de 20e eeuw . De samenleving 
werd complexer en van de overheid werd steeds meer gevraagd . Toekijken op de gezond-
heidszorg, de jongeren- en bejaardenopvang mogelijk maken, zorgen voor onze leefomgeving 
en  mobiliteit, iedereen onderwijs verschaffen, de vraag naar cultuur, sport en ontspanning in 
goede banen leiden, zorgen voor de veiligheid, zorgen voor werkgelegenheid: al die zaken 
werden als vanzelfsprekende overheidstaken beschouwd . Het optreden van de overheid werd 
daarbij getoetst aan drie principes: de rechtmatigheid, de rechtszekerheid en de rechtsgelijk-
heid van alle burgers .
De overheid werd aldus een zeer grote organisatie, met naar schatting 800 .000 mensen die in 
openbare dienst werken . Daar zijn dan wel alle diensten in meegerekend, van de gemeenten, 
de provincies, de gewesten en gemeenschappen, tot de federale diensten, de spoorwegen, 
het gerecht enzovoort .

Sinds de laatste decennia van de 20e eeuw worden taken van de overheid ter discussie gesteld . 
Wat moet de overheid zelf doen en wat kan ook door de private sector gedaan worden? Sinds 
de jaren negentig werden steeds meer overheidstaken afgestoten, werden overheidsbedrijven 
geprivatiseerd en werden taken die de overheid voorheen zelf en centraal uitvoerde, uitbesteed 
aan private of externe organisaties . De Europese Unie moedigt de privatisering van over-
heidstaken aan en dwingt de lidstaten tot het opheffen van overheidsmonopolies ten gunste 
van de liberalisering van de markt . Sommige diensten die vroeger uitsluitend het domein waren 
van de overheid, werden en worden in snel tempo geheel of gedeeltelijk geprivatiseerd, onder 
andere de telecomsector, de energiebevoorrading, het transport en de post . 
De breuk met de naoorlogse periode is groot: toen beschouwde men openbaar eigendom en 
staatsinterventie als de sleutels van ontwikkeling en welvaart . Openbare dienstverlening werd 
vaak door de overheid georganiseerd omdat de markt faalde: zo waren trein en post oorspron-
kelijk – tijdens de eerste industrialisatie – privé-initiatieven maar doordat de investeringen in 
een dure en uitgebreide infrastructuur zo groot waren, slaagden de private bedrijven er niet in 
ze uit te bouwen . De overheid kon wel voorzien in de nodige middelen voor de grootschalige 
infrastructuur .

Wanneer diensten niet meer door de overheid worden verleend, rijzen er uiteraard nieuwe 
vragen . Wat met de dienstverlening aan àlle burgers? (en niet alleen aan kapitaalkrachtige 
burgers) . Wat als de markt geen interesse heeft voor een bepaalde dienstverlening, omdat 
ze bijvoorbeeld niet winstgevend genoeg is? Welke diensten zijn voor een samenleving zo 
essentieel dat ze een verantwoordelijkheid van de overheid moeten zijn? Hoe kan de overheid 
basisdiensten zoals energie, water, communicatie, transport, gezondheidszorg en onderwijs 
garanderen aan iedereen?
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De discussie over die vragen is voortdurend aan de gang . In elk geval is het al dan niet afsto-
ten van overheidstaken, de zorg om verdelende solidariteit en het bewaken van het algemeen 
belang een verhaal van waarden en van politieke keuzes .

Samen met de discussie over essentiële en minder essentiële overheidstaken, werd ook de 
manier van werken van de overheid ter discussie gesteld . Vanuit hun publieke functie die-
nen de overheidsdiensten het algemeen belang en daardoor moeten ze zich aan andere 
regels houden dan aan de regels die gelden in het bedrijfsleven . Alle burgers moeten door 
de overheid op een gelijke manier behandeld worden, ambtenaren moeten loyaal en neutraal 
uitvoeren wat door de politiek beslist werd, de dienstverlening is aan zorgvuldige procedures 
en strikte regels gebonden. Daartegenover staat de vraag naar een meer efficiënte, effectieve 
en transparante overheid . 
In de jaren negentig van de 20e eeuw werden aan het overheidsmanagement bedrijfseco-
nomische normen opgelegd met een sterke nadruk op efficiëntie en effectiviteit en een sterk 
toegenomen aandacht voor allerlei managementtechnieken en de verzelfstandiging van onder-
delen van de organisatie . 
De overheidsdiensten op federaal niveau en op Vlaams niveau werden gereorganiseerd vol-
gens een meer bedrijfsmatige logica . 

De Vlaamse overheidsdiensten

Een minister heeft een uitgebreide administratie die het beleid voorbereidt en uitvoert . De 
Vlaamse overheidsdiensten zijn ingedeeld in beleidsdomeinen, die elk een departement en 
een aantal verzelfstandigde agentschappen bevatten . Op www .vlaanderen .be staat uitge-
breide informatie over alle beleidsdomeinen en wat ze inhouden .

De beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid zijn:

 ● beleidsdomein Kanselarij en Bestuur
 ● beleidsdomein Internationaal Vlaanderen (met oa . Toerisme Vlaanderen)

 ● beleidsdomein Financiën en Begroting 
 

 ● beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie   
 ● beleidsdomein Werk en Sociale Economie (met oa . VDAB)
 ● beleidsdomein Landbouw en Visserij 

 ● beleidsdomein Onderwijs en Vorming
 ● beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (met oa . Kind en Gezin)
 ● beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (met oa . Sport Vlaanderen)
 ● beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (met oa . De Lijn)
 ● beleidsdomein Omgeving (met oa . OVAM en de Vlaamse maatschappij  

voor Sociaal Wonen)

*

*

* deze beleidsdomeinen worden op termijn samengevoegd
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Een transparante en klantvriendelijke overheid

OPENBAARHEID VAN BESTUUR

Elke overheid in Vlaanderen is verplicht om haar burgers zo goed mogelijk te informeren . De 
Vlaamse overheid, de provincies, gemeentebesturen, OCMW’s en andere besturen moeten de 
burgers duidelijke informatie geven over hun beleid en over hun dienstverlening . Krijgt u een 
brief van een overheid, dan moet daar steeds de naam en het telefoonnummer op staan van 
de persoon die uw dossier behandelt . 

De Vlaamse overheid heeft een gratis infolijn (1700) waar burgers terecht kunnen met vragen 
over de overheid . 1700 verwijst dan door naar de juiste instantie of persoon . 

Overheidsdiensten zijn ook verplicht om bestuursdocumenten openbaar te maken door 
inzage te geven in de documenten, er uitleg over te geven en er een kopie van te geven . 
Bestuursdocumenten worden in de ruimst mogelijke zin geïnterpreteerd: schriftelijke stuk-
ken, databankuittreksels, geluids- en beeldopnamen, notulen, statistieken, contracten, foto’s 
enzovoort . De overheid mag wel een aantal uitzonderingen inroepen om een document niet 
openbaar te maken, bijvoorbeeld wegens geheimhoudingsverplichtingen of de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer .
De openbaarheid wordt voor zowat elke overheid in Vlaanderen (het Vlaams Parlement, de 
Vlaamse overheidsdiensten, verenigingen die onder toezicht staan van een Vlaamse over-
heidsdienst, provincies, gemeenten, de OCMW’s enzovoort) geregeld door een decreet en 
een omzendbrief .8

8.  Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 
1 juli 2004 en omzendbrief Vlaamse Regering 2004/26 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2004)



80 Module 2 
Democratie en rechtsstaat

KLACHTEN OVER DE VLAAMSE OVERHEID

Wanneer burgers ontevreden zijn over een dienst van de Vlaamse overheid, kunnen ze een 
klacht indienen . Die klachten mogen zowel mondeling (bijvoorbeeld telefonisch) als schriftelijk 
(per brief of per mail) ingediend worden bij de ‘klachtenmanager’ van de dienst . De klachten-
manager zal de klacht registreren en de klacht onderzoeken . Burgers die niet tevreden zijn met 
het antwoord van de dienst, kunnen terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst . 

Naast die klachtenbehandeling, bestaat er ook een verzoekschriftenprocedure9 bij het Vlaams 
Parlement . Die procedure biedt burgers de mogelijkheid om het parlement te vragen het beleid 
of de wetgeving aan te passen . Eén of meer burgers kunnen verzoekschriften richten aan het 
Vlaams Parlement . Dat is het grondwettelijk gewaarborgde petitierecht .

De overheidsdiensten op federaal niveau 

Bij de federale overheid is de administratie opgedeeld in federale overheidsdiensten (FOD’s) 
en programmatorische overheidsdiensten (POD’s) . De POD’s zijn tijdelijke diensten rond een 
bepaald thema10 . Een federale overheidsdienst ondersteunt een minister en verzorgt de dienst-
verlening aan de burger .

DE FOD’S

De FOD Kanselarij en de FOD Beleid en Ondersteuning zijn diensten die de premier onder-
steunen bij het leiden en coördineren van het regeringsbeleid, die het personeelsbeleid, de IT, 
de organisatieontwikkeling enzovoort onder hun verantwoordelijkheid hebben .

Zoals elke organisatie voert ook de overheid een personeelsbeleid voor haar ambtenaren en 
medewerkers . De FOD Personeel en Organisatie houdt zich onder andere bezig met opleiding, 
rekrutering en bezolding van de 85 .000 medewerkers in federale overheidsdienst .

De FOD Financiën int de belastingen . 

De FOD Budget en Beheerscontrole staat de regering bij in de uitwerking, voortgangscontrole 
en uitvoering van het begrotingsbeleid . 

9.  Meer informatie vindt u via http://www .vlaamsparlement .be/vp/contact/verzoekschriften/waarom_verzoekschriften .html 
(1-12-2014)

10 Een gedetailleerd overzicht van alle federale overheidsdiensten vindt u via de portaalsite: http://www .belgium .be/nl/
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De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft als 
actieterrein de buitenlandse betrekkingen van België . Dat omvat zo’n 130 ambassades, consu-
laten en vertegenwoordigingen in het buitenland en in België . 

De FOD Binnenlandse Zaken voert het beleid uit van de federale minister van Binnenlandse 
Zaken: politionele en civiele veiligheid, crisisbeheer, vreemdelingenbeleid, registratie en iden-
tificatie van natuurlijke personen, de organisatie van verkiezingen. 

De FOD Mobiliteit en Vervoer voert het federale verkeersbeleid uit . 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarborgt het evenwicht tussen werk-
gevers en werknemers in hun arbeidsverhouding en verzekert de bescherming van het welzijn 
op het werk . 

De FOD Sociale Zekerheid beheert de sociale dienstverlening en voert het beleid uit voor 
de sociale bescherming van burgers (pensioenen, werkloosheidsvergoedingen, arbeidsonge-
schiktheid, ziekte en invaliditeitsverzekering,  . . . .) . 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is belast met onder 
andere de financiering van verzorgingsinstellingen, de organisatie van gezondheidszorgberoe-
pen, dringende medische hulp en de organisatie van het overleg over de volksgezondheid . De 
FOD voert ook het beleid uit met betrekking tot de voedselveiligheid en de bescherming van 
de volksgezondheid en het leefmilieu . Hieronder vallen bijvoorbeeld de controle van cosmetica 
en tabak, de duurzame productie en consumptie .

De FOD Justitie heeft opdrachten als rechtskundig adviseur, ondersteunt het gerechtelijk appa-
raat en is verantwoordelijk voor de strafuitvoering(onder andere de gevangenissen) . 

De taak van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie kan men kort samenvatten: de 
economie bevorderen .

Het Ministerie van Defensie organiseert de landsverdediging (het leger), de deelname aan 
internationale militaire missies van het leger en internationale humanitaire opdrachten .



82 Module 2 
Democratie en rechtsstaat

F De media

Geen democratie zonder persvrijheid

Een democratie kan alleen overleven als bepaalde basisrechten en -plichten zorgvuldig geres-
pecteerd worden . Die rechten en plichten staan opgesomd in de Grondwet en in een aantal 
internationale verdragen zoals de EVRM . Een essentiële pijler van onze democratie is de vrij-
heid van meningsuiting en de daarvan afgeleide persvrijheid .

Vrijheid van meningsuiting werd een politiek thema door de denkers van de verlichting, die 
de controle en inmenging van kerk en staat op alles wat gezegd en geschreven werd als 
een inbreuk op hun vrijheidsideaal zagen . De verlichting keerde het principe om: de vrijheid 
van meningsuiting moest de regel worden, beperking van meningsuiting de uitzondering . Dat 
concept vond ingang in de grondwetten van het midden van de 19e eeuw, met de Belgische 
Grondwet als een van de voorlopers . 

Tegenover persvrijheid staat censuur . In een dictatuur is de pers niet vrij en heerst meestal cen-
suur . De overheid verdraagt in een dictatuur geen kritiek en bepaalt wat in de berichtgeving aan 
bod komt en wat niet . Kritische journalisten worden bedreigd of vervolgd, in de ergste gevallen 
ook letterlijk monddood gemaakt .

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

“De vierde macht”

Hoewel er volgens de Grondwet maar drie machten bestaan, noemt men de pers wel eens de
vierde macht . Dat is eerder een boutade . Toch oefenen de media wel degelijk een aanzienlijke
invloed uit in de moderne democratieën . Met media bedoelen we zowel de schrijvende pers
– kranten en tijdschriften – als radio en televisie en de digitale media . Over de mate waarin die
invloed een rol speelt en over de orde van grootte ervan, wordt heel wat onderzoek verricht .

Communicatiewetenschappers zijn het er doorgaans over eens dat de media een belangrijke
rol spelen bij de vorming van de publieke opinie . Wat de mensen over de dingen denken, halen 
zij voor een groot deel uit de media . 
Doorgaans bevestigen de media de mensen in hun meningen en vooroordelen . Mensen 
zullen zelden berichten lezen als die botsen met hun diepste overtuigingen of gevoelens . 
Tv-programma’s die dat doen, worden gewoon weg gezapt . Sociale media versterken dit feno-
meen nog en creëren een soort bubbel . 
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Hoe werkt de ‘sociale media bubbel’?

Om te beginnen is er een psychologisch aspect: het lezen en zien van berichten die afwijken 
van de eigen mening zorgen voor psychologisch onbehagen . Mensen hebben de neiging om 
dit onbehagen te vermijden en zenders van die berichten te blokkeren of niet meer te volgen . 
Maar het niet zien van afwijkende meningen creëert een verwrongen realiteit en een echo-
kamer van gelijkgestemden . Dit is een bubbel die we zelf in de hand hebben en ook kunnen 
doorbreken .
Daarnaast -en veel moeilijker te doorbreken- is er de bubbel die digitaal in stand gehouden 
wordt en waar we geen controle over hebben . Reuzen op sociale media - waaronder Google, 
Facebook en Twitter - gebruiken algoritmen die steeds veranderen en geheim zijn en die ‘filter-
bubbels’ veroorzaken . “Wat er in je bubbel zit, hangt af van wie je bent en van wat je doet . Maar 
het punt is dat je niet zelf beslist wat erin komt . En nog belangrijker, je ziet niet wat er uitblijft” 
zegt Eli Pariser in zijn TED Talk .11 

Op politiek vlak oefenen de media een feitelijke macht uit . Vandaar de uitdrukking: de vierde 
macht . Er bestaat zeker een verband tussen wat de media onthullen en de loop van de poli-
tieke gebeurtenissen . Gevraagd naar hoe de politieke journalisten zelf hun rol zien, blijkt dat ze 
vooral volmondig akkoord gaan met het feit dat media-aandacht grote gevolgen heeft voor de 
persoonlijke carrières van politici . Vaak in het nieuws verschijnen heeft invloed op het electorale 
lot van politici, maar ook op hun positie binnen hun partij en zelfs op hun gewicht in het parle-
ment . De journalisten zijn zich ook bewust van hun invloed op het inhoudelijke werk van politici, 
met name de dingen waar politici mee bezig zijn . De media zijn misschien niet de belangrijkste 
agendasetter van het land volgens eigen zeggen, maar toch een heel belangrijke .12 

De taak van de pers

De persvrijheid moet garanderen dat de media voluit hun opdracht in de samenleving kun-
nen vervullen en die maatschappelijke opdracht is: het bijdragen tot een goed voorgelichte 
publieke opinie .

Wat houdt deze maatschappelijke functie in?

HET VERSCHAFFEN VAN INFORMATIE over de werking van de overheid en 
de naleving van de rechten van de burgers . Hiermee is de pers een kanaal voor openbaarheid 
van bestuur .
Om die functie goed te kunnen uitoefenen heeft de pers het recht om ongehinderd informatie 
te verzamelen en die bekend te maken . De pers heeft daarbij de plicht om ervoor te zorgen dat 
informatie correct is, dat feiten onpartijdig worden verzameld, dat er geen belangrijke informa-
tie wordt geschrapt of zaken worden verdraaid . Wanneer gepubliceerde informatie nadien toch 
foutief blijkt, dan moet dat zonder beperkingen worden rechtgezet . De pers moet ook het recht 
op privacy respecteren .

11. (https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=nl)

12. De almachtige media onder de (eigen) loep? De mening van de politieke journalisten in België over de politieke 
macht van de media . S . Walgrave, D . Vos, P . Van Aelst, K . Van Camp, Onderzoeksgroep ‘Media, Middenveld en 
Politiek’ (www .M2P .be); Universiteit Antwerpen, 2016 .



84 Module 2 
Democratie en rechtsstaat

DUIDING EN OPINIEVORMING
De media geven niet alleen informatie, ze leveren ook kritiek, geven commentaar op het beleid 
en nemen een standpunt in tegenover het beleid . Daarmee beïnvloeden ze ook de lezers of 
luisteraars en kijkers . De media hebben daardoor een zekere macht over de publieke opinie . 
Daarom is het erg belangrijk dat er een verscheidenheid van opinies aan bod kunnen komen 
en dat de bevolking dus meerdere meningen kan lezen in verschillende media . 
Daarnaast is het ook essentieel dat de bevolking duidelijk het onderscheid kan zien tussen de 
feitelijke informatie en de commentaren bij die informatie .
De pers heeft daarbij de plicht om de verscheidenheid van opinies te erkennen en te respecte-
ren en waakt er tevens over dat de overtuigingen niet in conflict komen met het respect voor de 
fundamentele rechten van de menselijke persoon . Media moeten de menselijke waardigheid 
respecteren en geweld ontmoedigen .

AGENDASETTING
De media vormen ook een forum en spreekbuis voor wat bij de bevolking leeft. Ze kunnen the-
ma’s en situaties onder de aandacht brengen en soms zelfs op de politieke agenda plaatsen .
De media maken keuzes in hun berichtgeving: sommige thema’s brengen zij onder de aan-
dacht, andere niet . In die zin bepalen journalisten mee wat politiek relevant is .

Maar ook het omgekeerde gebeurt . Politici gebruiken de media vaak om zelf aan agendaset-
ting te doen . Een zogenaamd perslek of een goed getimede primeur kunnen in dat verband 
wonderen doen . De politicus doet het uitschijnen alsof wat hij de krant toevertrouwt heel exclu-
sief en geheim is (perslek) of dat de krant de eerste is om het nieuws te vernemen (primeur of 
scoop) . Hij rekent erop dat de krant of de omroep die zogenaamde exclusieve informatie met 
de nodige nadruk in het nieuws zal brengen . De concurrerende media zien zich genoodzaakt 
om op dat nieuws in te gaan . Vervolgens reageren andere politici of organisaties . En zo staat 
een thema meteen op de agenda .

Ook andere maatschappelijke groepen proberen de media te gebruiken voor hun agendaset-
ting: 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 .

WAAKHOND
De media houden de politieke wereld in de gaten en brengen verslag uit over het doen en 
laten van politici . Daarmee vervullen ze een functie als waakhond van de democratie . De media 
moeten daarbij onafhankelijk werken en mogen aan geen druk toegeven . Maar in tegenstelling 
tot het parlement, vertegenwoordigen de media niemand en zeker niet het volk. Ze werden niet 
verkozen . Kranten blijven bedrijven die een product moeten verkopen en die elkaar daarvoor 
beconcurreren . Radio- en televisiezenders moeten zo hoog mogelijke kijk- en luistercijfers halen . 
Op zichzelf hoeft die concurrentie trouwens geen slechte zaak te zijn . Maar ze kan ontaarden in 
haastige sensatiejacht . Dat gevaar bestaat wanneer de media proberen sneller en opwinden-
der nieuws te brengen dan de concurrent, wanneer de ‘scoop’ of primeur belangrijker wordt 
dan de belangrijkste regel van de journalistiek: checken en dubbelchecken van berichten .
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Een bijzondere vorm van journalistiek is de onderzoeksjournalistiek . Deze bericht niet louter 
over het nieuws dat op de redacties binnenkomt via de persberichten en verslaggeving, maar 
gaat zelf op een diepgaande manier achter verborgen feiten aan . Dat vraagt veel tijd en studie-
werk van de journalist, tijd die er jammer genoeg vaak niet is .

Onbeperkte persvrijheid?

Terwijl de pers nauwlettend de politieke instellingen in de gaten houdt, is er geen enkele instan-
tie die de pers controleert . Dat is nu eenmaal het gevolg van het fundamentele mensenrecht 
dat de persvrijheid is .

Maar er is wel degelijk een probleem. Zoals we al hebben gezegd, kan de ongebreidelde 
concurrentie de media er soms toe brengen overhaast te werk te gaan . Je krijgt dan een 
berichtgeving die niet of slecht door feiten onderbouwd is . Het wordt moeilijk voor de arge-
loze lezer om veronderstellingen en vermoedens te onderscheiden van feiten . Berichtgeving 
wordt dan stemmingmakerij . Wanneer hebben we te maken met een georkestreerde perscam-
pagne? En wie orkestreert ze? Zijn het de media zelf die bepaalde doelstellingen nastreven en 
dan inderdaad een vierde en niet verkozen macht vormen?

Over de grenzen waarbinnen de journalistiek en de media zich moeten bewegen, bestaat 
er nogal wat discussie . Enerzijds pleiten sommigen voor het vastleggen van basisnormen, 
bijvoorbeeld inzake privacy en zorgvuldigheid . Media of journalisten die zich daar niet aan 
houden, zouden dan ter verantwoording moeten worden geroepen . Anderzijds zijn er in ons 
recht al bepalingen opgenomen die de vrije nieuwsgaring tot op zekere hoogte regelen . Er is 
bijvoorbeeld het recht van antwoord . Iemand die zich onheus behandeld voelt, kan naar de 
rechter stappen . Er bestaat ook een deontologische raad binnen de Algemene Vereniging van 
Beroepsjournalisten in België . In alle democratieën is men zeer gevoelig voor alles wat maar 
enigszins lijkt op controle van de pers .

Misinformatie en desinformatie 

De digitale mediawereld bracht nieuwe problemen met zich mee . Het werd en wordt steeds 
moeilijker om de juistheid van informatie te achterhalen . We hebben te maken met ‘Information 
Disorder’ of informatiewanorde en met informatievervuiling . Als we het containerbegrip 
‘Information Disorder’ ontleden, kunnen we volgend onderscheid maken:13 14 

Mis-informatie is informatie die foutief is maar niet gemaakt werd met de bedoeling om iemand 
te schaden .

 ● Foutieve connectie: wanneer titels, visuals of onderschriften niet overeenstemmen met 
de informatie

 ● Misleidende inhoud: wanneer informatie zo geframed wordt dat het een persoon of 
organisatie in een slecht daglicht plaatst  

13. In opdracht van de Raad van Europa rapporteerden onderzoekers Wardle en Derakhshan van de ngo ‘First Draft’ over 
de ‘Information Disorder’ en brengen ze structuur in het containerbegrip https://firstdraftnews.org/latest/coe-report/ 
(02/03/2020)

14. https://mediawijs .be/dossiers/dossier-nieuws-en-informatiegeletterdheid/echte-probleem-fake-nieuws
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Desinformatie is informatie die foutief is en doelbewust gemaakt wordt om personen, sociale 
groepen, organisaties of landen te schaden .

 ● Foutieve context: wanneer waarheidsgetrouwe informatie gedeeld wordt met foutieve 
contextuele informatie

 ● Bedrieglijke inhoud: wanneer waarachtige bronnen worden geïmiteerd
 ● Gemanipuleerde inhoud: wanneer waarachtige informatie of beelden gemanipuleerd 

worden met als doel te misleiden
 ● Gefabriceerde inhoud: doelbewust gemaakte, 100% foutieve content bedoeld om te 

misleiden of te schaden 

Mal-informatie of kwalijke informatie is informatie die waarheidsgetrouw is en in een conflict 
gebruikt wordt om een persoon, organisatie of land te schaden .

 ● Lekken, cyberpesten en haatspeech zijn vormen van informatie die op waarheids-
getrouwe informatie gebaseerd kunnen zijn, maar wel strategisch ingeschakeld worden 
om personen of organisatie te schaden .

Bron grafiek: Handboek Journalism, Fake News & Disinformation, Unesco Series on Journalism Education, https://www.
unesco.nl/nl/artikel/desinformatie-een-oud-verhaal-gevoed-door-nieuwe-technologieen.

Oplossingen voor deze vormen van informatievervuiling kunnen in verschillende richtingen 
gevonden worden . Vaak wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij Facebook, Google en Twitter . 
Anderen zien een rol weggelegd voor journalisten en fact-checkers . De burgers zelf moeten 
dan weer leren hoe kritisch te staan tegenover online informatie . Maar altijd zal rekening gehou-
den moeten worden met de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting als grondbeginselen 
van de democratie .
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Mal-informatie 
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G Drukkingsgroepen  
en lobby’s

Het middenveld

Vaak vinden maatschappelijke groepen dat ze niet aan hun trekken komen binnen de poli-
tieke instellingen zoals het parlement en de regering . In de loop der jaren is een heel netwerk 
van organisaties ontstaan . Werkgevers, vakbonden, artsengroeperingen, ziekenfondsen, 
patiëntenverenigingen, milieubeweging, vrouwenbeweging, gepensioneerden, consumenten-
organisaties enzovoort laten van zich horen en proberen via onderhandelingen of overleg met 
de regering of andere gezagsorganen of via informele contacten. Ze oefenen druk uit op het 
beleid . 

De vele verenigingen en organisaties die de individuele burgers organiseren, maar die geen 
deel van de overheid uitmaken, noemen we het middenveld . Tussen de burger en de over-
heid vormt dat middenveld een soort tussenniveau . Het bemiddelt als het ware tussen de 
individuele burger en de overheid . De middenveldorganisaties zorgen ervoor dat de politici 
geconfronteerd worden met de eisen, verzuchtingen en belangen van de bevolking . 

Sommige drukkingsgroepen nemen deel aan het formele overleg met de overheid of zetelen 
in officiële adviesorganen, zoals de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), de Sociaal-Economische 
Raad van Vlaanderen (SERV) of de Nationale Arbeidsraad 
(NAR) . Over dergelijke onderhandelingen worden 
officiële rapporten gepubliceerd. 

Minder formeel, maar zeker zo sterk 
als drukkingsmiddel is het mobilise-
ren van de burgers, bijvoorbeeld in 
een betoging . Drukkingsgroepen 
kunnen verder tal van actiemidde-
len gebruiken, zoals het uitdelen 
van pamfletten, internetpetities 
rondsturen, ludieke acties voeren 
enzovoort . 
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Institutionalisering van overleg

Vooral na de Tweede Wereldoorlog heeft de overheid heel wat drukkingsgroepen officieel 
erkend. Zij maken zo goed als deel uit van onze instellingen. Sociologen zeggen dat ze geïn-
stitutionaliseerd zijn . Het zijn er nogal wat: 

 ● de vakbonden: het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), het Algemeen Belgisch 
Vakverbond (ABVV, socialistisch), de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van 
België (ACLVB);

 ● de werkgeversorganisaties: het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en het 
Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka); 

 ● de middenstandsorganisatie Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO); 
 ● de christelijke, socialistische, liberale en onafhankelijke ziekenfondsen; 
 ● artsenverenigingen zoals de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS);
 ● de landbouwersorganisaties (onder andere de Boerenbond) . 

Die gevestigde drukkingsgroepen worden door de overheid erkend als gesprekspartners . Het 
zijn die drukkingsgroepen die afgevaardigden sturen naar allerlei instellingen zoals de Vlor, 
SERV en NAR, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) enzovoort . Aan de resultaten van 
de onderhandelingen in die overlegstructuren wordt nadien nog maar weinig veranderd, niet 
door de regering en nog minder door het parlement . 

 

Verzuiling en ontzuiling

Verzuiling duidt op de verdeling van een samenleving in bevolkingsgroepen die zich op 
levensbeschouwelijke of sociaal-economische basis afzonderlijk organiseren . Een zuil is een 
netwerk van goed gestructureerde organisaties, die allen tot dezelfde ideologische strekking 
behoren . België kent drie grote zuilen: de christelijke, de socialistische en de liberale zuil . Die 
drie grote zuilen bestrijken bijna alle aspecten van het maatschappelijke leven. Zeker voor 
de grootste zuil, die van de christelijke strekking, is dat het geval . De zuilen omvatten vak-
bonden, ziekenfondsen, jeugdverenigingen, scholen, culturele verenigingen, ziekenhuizen, 
verzorgingsinstellingen, coöperatieven, sportbonden, vrouwenorganisaties, gepensioneerden-
bonden, vakantiewerking enzovoort . 
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De zuilen bieden hun leden vooral allerlei vormen van dienstverlening en belangenbehartiging . 
Van de wieg tot aan het graf kan men zich binnen dezelfde zuil organiseren . Die organisaties 
richten zich tot hun leden via een ledenblad. Ze proberen de politieke besluitvorming te beïn-
vloeden . Dat doen ze via politici die zelf uit de zuil komen . 
Sinds de jaren zeventig constateert men echter een ontzuiling . De burger kiest zijn ziekenfonds, 
vakbond of school niet meer noodzakelijk binnen dezelfde zuil . Het levensbeschouwelijke 
karakter van de organisaties nam af . Toch blijven de zuilen machtig omdat ze nog altijd erkend 
worden als spreekbuis van de burgers en omdat ze vertegenwoordigers op alle niveaus van het 
openbare leven hebben .

Lobby’s

Vaak gebeurt de politieke beïnvloeding ook informeel, achter de schermen door persoonlijke 
contacten met beleidsmensen en leidinggevende figuren. Die vorm van beïnvloeding heet lob-
byen . Om te lobbyen heb je niet echt een drukkingsgroep nodig . Lobbyen betekent net dat 
je politici rechtstreeks aanspreekt . Je kunt lobbyen voor je hoogst persoonlijke eigenbelang, 
maar de meeste lobbying gebeurt toch door groepen: in de VS heb je bijvoorbeeld de lobby 
van de wapenfabrikanten, de Europarlementariërs worden bestookt door de tabakslobby, de 
automobiellobby en honderden andere groepen en wanneer men iets aan de belastingwetge-
ving wil veranderen, krijgt men te maken met allerlei financiële lobby’s.

Een lobbyist zou je kunnen definiëren als een persoon of een groep die buiten de officiële 
structuren om het beleid tracht te beïnvloeden in naam van particuliere belangen . Maar het 
onderscheid tussen een belangengroep en een lobby is niet altijd duidelijk . Als een werk-
geversorganisatie zoals het VBO overleg pleegt met de vakbonden, spreken we over 
belangengroepen . Als de voorzitter van het VBO een vertrouwelijk telefoongesprek voert met 
een minister, zitten we in de sfeer van de lobbying . Een belangengroep 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 . Maar daarin treedt verandering op . In een 
poging om het verschijnsel wat meer in de openbaarheid te halen, eist het Europees Parlement 
dat lobbyisten zich laten registreren. Zo zijn er ongeveer 12.000 geaccrediteerde personen en 
organisaties ingeschreven in 2020 .15

Pro en contra

Maar ook de belangengroepen worden dikwijls negatief beoordeeld . Tegenstanders ervan 
vinden dat ze net als lobby’s een staat binnen de staat vormen. Ze oefenen macht uit maar 
ze hoeven zich niet voor de kiezer te verantwoorden . Verder beraadslagen ze ook vaak in 
besloten bijeenkomsten en beheren ze soms aanzienlijke geldstromen . De begroting van de 
grootste belangengroepen en zuilorganisaties loopt in de honderden miljoenen euro per jaar .
Toch vervullen belangengroepen een aantal belangrijke politieke en maatschappelijke func-
ties. Ze verzamelen de vele vragen uit de samenleving en vertalen die naar de politiek. Als de 
burgers zich alleen maar konden uitspreken via hun stem, dan zou hun politieke invloed heel 

15. http://ec .europa .eu/transparencyregister/public/homepage .do (02/03/2020)
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beperkt zijn . Door één keer om de vier of vijf jaar voor iemand of voor een lijst te stemmen, kun 
je onmogelijk duidelijk maken hoe je over de ontelbare maatschappelijke problemen denkt en 
wat je verzuchtingen zijn . Als patiënt, als werknemer, als zelfstandige, als vrouw, als werkloze, 
als jongere, als cultureel geïnteresseerde, als ouder, als deelnemer aan het verkeer enzovoort 
hebben burgers een oneindig aantal specifieke belangen. Voor belangengroepen komt het 
erop aan hun thema’s begrijpelijk voor te stellen en ze op de politieke agenda te krijgen . 
Maar daarbij rijst één belangrijk obstakel: voor nogal wat mensen bestaat er gewoon geen 
belangengroep . Meestal gaat het om minderheden of maatschappelijk zwakkeren: daklozen, 
mensen met een weinig voorkomende ziekte, armen, psychiatrische patiënten, politieke vluch-
telingen, alleenstaanden, woonwagenbewoners, slachtoffers van rampen, gedupeerden van 
moeilijk op te sporen commerciële wanpraktijken enzovoort . De rij is eindeloos, en wat meer 
is, iedereen kan er vroeg of laat in terechtkomen . 

Moeten we nu belangengroepen en lobby’s als een vijfde macht beschouwen? Macht hebben 
ze in elk geval . Daarom moet men ook zeer kritisch nagaan in hoeverre ze beantwoorden aan 
de democratische vereisten .
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