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A Democratie 
en verkiezingen

In het oude Athene werd door lottrekking bepaald wie zou gaan besturen  Elke Atheense bur-
ger (niet de vrouwen, de slaven en de niet-Atheners) had dus evenveel kans om geselecteerd 
te worden  In ons democratisch systeem wijzen we onze politici en bestuurders aan door ver-
kiezingen  Verkiezingen zijn met andere woorden een methode om te selecteren wie een rol 
zal spelen bij het besturen van de samenleving  We organiseren verkiezingen omdat we het 
belangrijk vinden om legitieme afgevaardigden te kunnen aanwijzen die in onze naam zullen 
spreken, handelen, wetten maken en opleggen  Door de afgevaardigden te verkiezen, geven 
we hun met andere woorden de toestemming om dwingende regels te maken 1

Verkiezingen zijn niet de enige methode om invloed uit te oefenen op het bestuur van de 
samenleving  Als burger beschik je in een democratie nog over heel wat mogelijkheden om 
op de besluitvorming te wegen  Maar zelden kun je dat echt rechtstreeks  Meestal gaat dat via 
de talrijke organisaties waarvan je lid bent  Het begrip ‘burger’ is echter vrij vaag  In de praktijk 
beschouw je jezelf nu eens als werknemer, dan weer als ouder, als buurtbewoner, als sportbe-
oefenaar, als automobilist, als patiënt enzovoort  Je kunt geen deelaspect van je dagelijks leven 
bedenken of er bestaat wel een of andere organisatie voor: een vakbond, oudervereniging, 
sportclub, automobielbond, ziekenfonds enzovoort  Sociologen noemen al die organisaties 
soms het middenveld omdat ze een schakel of een doorgeefluik vormen tussen de individuele 
burger en de overheid  In een levende, open samenleving ontstaat dat middenveld als het ware 
vanzelf  

Zelfs al bestaat er een sterk en invloedrijk middenveld, in theorie beschouwt men de demo-
cratie nog altijd als een exclusieve zaak tussen de individuele burger en zijn overheid  Dat is te 
verklaren door de oorsprong van de democratie  In de achttiende en negentiende eeuw, toen 
in het Westen de eerste parlementaire stelsels ontstonden, was de liberaal denkende burgerij 
de leidende klasse. Volgens haar was elke mens per definitie vrij en gelijk. Meer was niet nodig. 
Als vrij en gelijk individu beschikte je over alle nodige kansen om op eigen kracht een plaats in 
de samenleving te verwerven  Je moest natuurlijk wel rekening houden met al die andere vrije 
en gelijke individuen  Ze waren je concurrenten  Op dezelfde manier moest die samenleving 
worden bestuurd  Elke burger beschikt over één stem en is vrij om die uit te brengen op degene 
die hij de beste acht  De politieke vrije concurrentie tussen al die gelijke kandidaten en tussen 
al die vrije en gelijke stemmen zou er dan wel voor zorgen dat er uiteindelijk een vergadering 
werd verkozen die een soort staalkaart was van de meest representatieve politieke opvattin-
gen  Die verkozenen konden dan op hun beurt met elkaar concurreren over het te voeren 
beleid  Door regelmatig verkiezingen te houden, werd de macht van politici bovendien beperkt  

1  Bron: gastrede van prof  dr  Kris Deschouwer ter gelegenheid van de opening van het academiejaar 2005-2006 aan de VUB 
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Tegenover bovengenoemde liberale burgeridee staat de republikeinse burgeridee, die niet de 
individuele burger en zijn relatie tot de staat centraal stelt, maar die uitgaat van een algemeen 
belang dat door de staat moet worden behartigd  
De verschillende ideeën over democratie en verkiezingen nemen niet weg dat verkiezingen 
steeds een belangrijk politiek moment vormen  Drukkingsgroepen kunnen soms heel machtig 
zijn en lobby’s bijzonder invloedrijk, maar in een democratie blijft de basis van elke politiek hoe 
dan ook de meerderheid in het parlement  Alleen al uit puur democratische overwegingen is 
dat zo  Maar het is gewoon ook een technische of een praktische kwestie  Regeringen die geen 
verkozen meerderheid achter zich hebben staan, zijn niet zeker dat de bevolking hen steunt  
Ze hebben geen legitimering  

Verkiezingen zijn dus een onmisbaar instrument en de best werkzame methode om op regel-
matige tijdstippen de mening en de wil van de burgers over het te voeren beleid tot uitdrukking 
te brengen  

besturen
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B Het stemrecht

Wie mag stemmen?

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

 ● de Belgische nationaliteit bezitten  De niet-Belgen uit de EU kunnen sinds 1994 aan de 
verkiezingen voor het Europees Parlement deelnemen;

 ● 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen;
 ● ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een gemeente van het kiesgebied;
 ● niet uitgesloten zijn wegens criminele feiten, of onbekwaam zijn verklaard 

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

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

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

Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunnen ook mensen die niet de Belgische nationaliteit 
bezitten, onder bepaalde voorwaarden stemmen:

 ● Niet-Belgen uit de EU kunnen aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen  Ze moe-
ten zich daarvoor laten inschrijven op de kiezerslijst bij de gemeente waar ze wonen  De 
gemeenten moeten de formulieren met een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst 
ter beschikking stellen  Zij moeten ook de inschrijvingen regelen 

 ● Niet-Belgen van buiten de EU kunnen sinds 2006 deelnemen aan de gemeenteraads-
verkiezingen, op voorwaarde dat ze ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of het 
vreemdelingenregister van de gemeente waar ze hun aanvraag ingediend hebben  Zij 
moeten vijf jaar ononderbroken wettelijk verblijven in België  Dat kan aangetoond wor-
den met verschillende formulieren (bijvoorbeeld verblijfsdocumenten)  Ten slotte moet 
de niet-EU-burger bij de aanvraag een verklaring afleggen waarin hij zich ertoe verbindt 
de “Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden na te leven”  Verder gelden 
uiteraard de voorwaarden voor stemrecht zoals voor Belgen  De verantwoordelijkheid 
om niet-EU-burgers informatie te geven over hoe ze zich kunnen inschrijven, ligt bij de 
gemeenten. Zij moeten dat via affiches of een ander middel bekendmaken.
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Het algemeen stemrecht

Algemeen stemrecht kan vanzelfsprekend lijken, maar het bestaat in België nog maar sinds 
1948  In 1830, bij de oprichting van België, mochten alleen diegenen stemmen die minstens 
een bepaald minimum aan belastingen (cijns) betaalden  Op de 4,3 miljoen Belgen waren er 
toen maar 46 000 cijnskiezers, nauwelijks iets meer dan één procent  In de loop van de negen-
tiende eeuw werd de minimumcijns weliswaar verlaagd, maar dat verleende toch nog altijd 
maar stemrecht aan twee procent van de Belgen  Bovendien mochten alleen mannen kiezen 

Onder druk van onder meer de socialisten en de progressieve liberalen werd in 1893 het alge-
meen meervoudig stemrecht voor mannen ingevoerd  Elke man van minstens 25 jaar kreeg 
één stem  Als je een bepaalde cijns betaalde, gezinshoofd was of een erkend diploma had 
behaald, kreeg je een tweede en soms zelfs een derde stem  Aangezien in die tijd alleen wie 
rijk was cijns betaalde en een diploma kon behalen, bleef de rijke burgerij nog altijd bevoor-
deeld  En nog altijd mochten alleen mannen stemmen  De socialisten en de progressieve 
liberalen wilden het gewone enkelvoudige stemrecht invoeren: één man, één stem  Ze onder-
vonden echter te veel weerstand en ze hadden daarvoor geen meerderheid in het parlement  
Ze bleven er wel verder voor strijden 

Na de Eerste Wereldoorlog kon men nog moeilijk anders dan het enkelvoudig stemrecht voor 
mannen invoeren: elke mannelijke Belg één stem  De regering kon niet met goed fatsoen van 
de gewone Belg eisen dat hij gedurende vier jaar in de verschrikkelijkste omstandigheden het 
land zou verdedigen, en dan van hem verwachten dat hij genoegen zou nemen met een stem 
die twee tot drie keer minder waard was dan die van de burgerij  

In 1919 keurde het parlement het algemeen stemrecht voor 
mannen vanaf 21 jaar goed 

Toen waren het de socialisten en de liberalen 
die zich verzetten tegen het stemrecht voor 
vrouwen  Ze vreesden dat vrouwen veel tra-
ditioneler zouden stemmen en dus voor de 
katholieken zouden kiezen  Alleen oorlogs-
weduwen en moeders van gesneuvelde 
soldaten kregen stemrecht  Voor de gemeen-
teraadsverkiezingen kregen de vrouwen wel 
stemrecht en mochten ze zich ook verkiesbaar 

stellen 

Stemrecht voor vrouwen
Pas in 1948 werd het algemeen enkelvoudig stem-

recht ingevoerd: vrouwen kregen nu ook stemrecht op 
alle niveaus 

Dat vrouwen zowel actief stemrecht (het recht om te stemmen) als pas-
sief stemrecht (het recht om zich verkiesbaar te stellen) kregen, betekende niet 

dat ze net zo talrijk in de parlementen, provincieraden en gemeenteraden verte-
genwoordigd waren als mannen 

Vrouwenbetoging in Gent op 
13 juni 1949 naar aanleiding 
van de parlementsverkie-
zingen van 26 juni 1949,de 
eerste parlementsverkie-
zingen waar vrouwen aan 
deelnamen, foto AMSAB .
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Om de deelname van vrouwen aan de politieke besluitvorming te stimuleren werden vanaf de 
jaren ’90 wettelijke genderquota voor de kandidatenlijsten ingevoerd  Dit verliep in 3 fasen 

 ● De wet “Tobback-Smet” bepaalde in 1994 voor de federale parlementsverkiezingen voor 
het eerst genderquota  In 1999 volgden de deelstaatverkiezingen dezelfde regels: elke 
kandidatenlijst mocht in totaal niet meer kandidaten van hetzelfde geslacht bevatten 
dan 2/3 van het maximumaantal  De impact van deze regeling was echter verwaarloos-
baar  Bij de eerste rechtstreekse verkiezing van het Vlaams Parlement (in 1995) werden 
103 mannen en 21 vrouwen (19,3%) verkozen  Bij de verkiezingen in 1999 werden 
slechts 24 vrouwen verkozen in het Vlaams Parlement, nauwelijks 3 meer dan in 1995  

 De verklaring voor dit onevenwicht is niet ver te zoeken: vrouwen waren sterk onder-
vertegenwoordigd op de kandidatenlijsten en stonden bovendien vaak op onverkiesbare 
plaatsen Dit gold ook voor de federale kamers en de andere deelstaatparlementen  

 ● Sinds 2004 mag zowel op de effectieve als op de opvolgerslijsten het verschil tussen het 
aantal kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan één  

 ● En sinds 2009 mogen bovendien de eerste twee kandidaten op een lijst niet van het-
zelfde geslacht zijn  

Voor de Vlaamse verkiezingen van 2014 steeg het aantal vrouwelijke lijsttrekkers tot 40%  
Vergeleken met 2004 (16%) en 2009 (23%) was dat een opmerkelijke stijging  In de leeftijds-
categorie van 18 tot 50 jaar was er zelfs een klein overwicht aan vrouwelijke lijsttrekkers  In de 
leeftijdscategorie vanaf 51 jaar was er geen enkele vrouwelijke lijsttrekker  
Het beeld is dan weer heel anders voor de lokale verkiezingen: bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2012 werd amper 21 procent van de lijsten in Vlaanderen door een vrouw aangevoerd 

Gaan we kijken naar verkiesbare plaatsen, dan was in 2014 het percentage vrouwen op ver-
kiesbare plaatsen 40,7 %  Met andere woorden: hoewel vrouwen de helft van de kandidaten op 
de lijsten uitmaken, nemen ze nog steeds niet de helft van de verkiesbare plaatsen in  Wanneer 
we tenslotte kijken naar de vrouwelijke kandidaten die verkozen raken, dan werden in 2014 
55 vrouwelijke kandidaten (44%) rechtstreeks verkozen voor het Vlaams Parlement en in 2019 
59 (46,7%) 2  

2 Luk Van Looy, Rapport over de impact van de genderquota voor kandidatenlijsten op de verkiezing van het Vlaams 
Parlement van 25 mei 2014, Vlaams Parlement, Brussel, 2014 

VERKOZEN MANNEN EN VROUWEN

2004 2009 2014 2019

32,3% 67,7% 41,1% 58,9% 44,4% 55,6% 46,7% 53,3%
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Stemrecht of opkomstplicht

Samen met het meervoudig algemeen stemrecht werd in 1893 ook de opkomstplicht inge-
voerd  Opkomstplicht betekent dat iedere stemgerechtigde burger zich op de dag van de 
verkiezingen in een stembureau moet aanmelden  De stemming is uiteraard wel geheim  

Opkomstplicht was vooral een idee van de socialisten  Die vreesden namelijk dat de rijke bur-
gerij, als werkgever, wel eens druk zou kunnen uitoefenen op haar ondergeschikten om niet 
te gaan stemmen  De socialisten gingen er immers van uit dat ze hun stemmen in de eerste 
plaats zouden halen bij de arbeiders  Maar er speelden ook andere overwegingen mee  Tot 
dan daagde gemiddeld 25 tot 30 procent van de kiezers niet op  Velen vonden dat zo’n groot 
absenteïsme de legitimiteit van de verkiezingen aantastte 

Vandaag staat de opkomstplicht ter discussie  De verschillende politieke partijen hebben over 
stemrecht of opkomstplicht een uiteenlopende mening  Hierna volgen eerst enkele feiten en 
daarna een overzicht van de belangrijkste argumenten voor het behoud en voor de afschaffing 
van de opkomstplicht 

Enkele gegevens

 ● In de EU is er in België, Cyprus, Luxemburg en Griekenland opkomstplicht  
 ● In België komt ongeveer 90 procent van de ingeschreven kiezers stemmen 

Verkiezingen Vlaams Parlement 2019

Ingeschreven kiezers:  4 838 566

Neergelegde stembiljetten:  4 459 064 = 92,16%

Blanco en ongeldig:  220 790 = 4,95%

Geldige stemmen:  4 238 274

Bron: http://verkiezingen2019 .belgium .be

 ● In democratieën met stemrecht komt de helft tot drie kwart van de kiezers stemmen 
 ● In landen met opkomstplicht is er rond de 7 procent ongeldige stemmen  In landen met 

stemrecht is er rond de 1 procent  of minder ongeldige stemmen  
 ● Het percentage van ongeldige en blanco stemmen blijkt in ons land vrij stabiel te blijven: 

rond 5%  Het aantal kiesgerechtigden dat niet komt opdagen, bedraagt ongeveer 8%   
 ● In landen met stemrecht schommelt de deelname van de kiezers naargelang van hun 

betrokkenheid  Ze maken vooral gebruik van hun stemrecht als ze het gevoel hebben 
dat hun stem daadwerkelijk gewicht in de schaal legt of als het om belangrijke kwesties 
gaat  Zo ligt de opkomst bij de Europese verkiezingen traditioneel heel laag, zeker in 
vergelijking met de nationale parlementsverkiezingen  Toen de Denen echter bij refe-
rendum geraadpleegd werden over het Verdrag van Maastricht en de invoering van de 
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euro, was de opkomst zeer hoog  Ook bij een referendum in Frankrijk over de Europese 
Grondwet in 2005 was er een bijzonder hoge opkomst van 70 procent 

 ● Onderzoek toont aan dat 28 procent tot 30 procent van de kiezers in België nooit meer 
zou gaan stemmen indien de opkomstplicht zou worden afgeschaft 

 ● De thuisblijvers zijn vooral lagergeschoolden  Bijna de helft van de lagergeschoolde 
mannen en vrouwen zou nooit gaan stemmen  Bij de hogergeschoolden zou maar één 
op tien nooit gaan stemmen 

 ● De thuisblijvers zijn ook vooral kiezers met weinig politieke kennis en politieke belang-
stelling en met een wantrouwen tegenover de politiek 

In het debat over het behoud of de afschaffing van de stemplicht worden volgende argumenten 
aangebracht: 

Argumenten voor het behoud  
van de opkomstplicht:

Argumenten voor de afschaffing
van de opkomstplicht:

 ● Deelnemen aan verkiezingen is een 
burgerplicht  Burgers hebben niet alleen 
rechten maar ook plichten (zoals belas-
tingen betalen, de wet naleven, en ook 
deelnemen aan verkiezingen)

 ● Opkomstplicht beperkt de vrijheid van 
de burger niet want je kunt nog altijd een 
blanco stem uitbrengen in het stemhokje 

 ● Door de opkomstplicht weten we wat er 
leeft bij de bevolking 

 ● Door de opkomstplicht zijn de politici 
verplicht met alle bevolkingsgroepen reke-
ning te houden 

 ● Een parlement dat maar verkozen wordt 
door een beperkt aantal kiezers, is niet 
democratisch  Dat parlement vertegen-
woordigt niet meer de hele bevolking 

 ● De opkomstplicht afschaffen zou bete-
kenen dat vooral laaggeschoolden en 
vrouwen minder vertegenwoordigd zijn  

 ● De opkomstplicht beperkt onze vrij-
heden  We hebben als burger niet 
meer het recht om ons afzijdig te 
houden van verkiezingen 

 ● Meer dan de helft van de Vlamingen 
verkiest stemrecht boven stemplicht 

 ● De opkomstplicht verdoezelt de poli-
tieke apathie van de burgers 

 ● Afschaffing van de opkomstplicht zou 
de partijen verplichten om de burgers 
veel meer te sensibiliseren voor hun 
programma  

 ● De opkomstplicht afschaffen zal de 
politiek uitdagen om de democratie 
meer en dichter bij de mensen te 
brengen 

 ● Door afschaffing van de opkomstplicht 
zouden alleen bewuste kiezers gaan 
stemmen en zouden minder mensen 
hun stem uitbrengen op scherts- of 
antipartijen 

 ● Er zal altijd een groep burgers 
bestaan die niet geïnteresseerd 
is in de politiek  Het is beter dat 
die mensen niet wegen op het 
verkiezingsresultaat  



101

Wie mag stemmen?

1848 Verlaging van de cijns

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

Vanaf ongeveer 1860 stijgt in Europa de vraag naar meer 
democratie  Algemeen stemrecht voor mannen wordt 
ingevoerd in Groot-Brittannië en Duitsland in 1867, in 
Frankrijk in 1871 en in Zwitserland in 1874  In België begint 
de campagne voor een hervorming van het stemrecht rond 
1864-1866 

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

• De onroerendgoedbelasting (wordt 
geheven op landeigendom en is de 
belangrijkste belasting voor het berekenen 
van de cijns  Vooral de adellijke groot-
grondbezitters voldoen hiermee aan de 
cijnsvoorwaarden  In 1873 verhoogt de 
katholieke regering de onroerendgoed-
belasting zodat meer landbouwers, die 
overwegend katholiek stemmen, voldoen 
aan de cijnsvoorwaarde  In 1878 slaat de 
toenmalige liberale regering terug: personen 
die gratis een huis betrekken worden 
vrijgesteld van onroerendgoedbelasting  
Niet toevallig verliezen hierdoor ongeveer 
1 500 pastoors hun stemrecht) 

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

• De patentbelasting (een belasting die 
men aan de staat moet betalen voor het 
uitoefenen van een beroep  Zowat alle 
commerciële, ambachtelijke en industriële 
beroepen moeten patentbelasting betalen) 

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

• Het debietrecht op dranken en tabak: door 
het debietrecht halen duizenden herbergiers 
de drempel voor de kiescijns  In 1870 
maken herbergiers ongeveer 12% uit van 
het totale aantal kiezers! 
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1830 Belgische onafhankelijkheid

1831 De eerste Grondwet: cijnskiesrecht

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

Tussen 1831 en 1848 bedraagt het percentage cijnskiezers 
ongeveer 1 à 1,5% van de totale bevolking  
In 1848 wordt de cijns verlaagd naar het grondwettelijke 
minimum en daardoor stijgt het aantal kiesgerechtigden naar 
een kleine 2% van de bevolking  Het aantal kiezers is dus, 
bewust, zeer beperkt 

1892-1893 – de Grondwet wordt gewijzigd:

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

Het aantal kiezers steeg van 136 755 tot 1 381 000  Het aantal 
stemmen bedroeg evenwel meer dan twee miljoen, want er 
waren 850 000 kiezers met één stem, 290 000 kiezers met 
twee stemmen en 220 000 kiezers met drie stemmen 

Er wordt vaak cijnsfraude gepleegd  Kiezers 
betalen belastingen die ze niet verschuldigd 
zijn, overdrijven de waarde van hun huis of 
inboedel, of zeggen dat familieleden dienst-
bodes zijn, allemaal met de bedoeling genoeg 
belastingen te betalen om aan de kiescijns te 
voldoen  Ze worden hiervoor vergoed door de 
politieke verenigingen (partijen) 

In 1894 wordt priester Adolf Daens in Aalst 
verkozen  Samen met zijn broer Pieter had 
hij een jaar voordien de Christene Volkspartij 
opgericht  Zij klaagden het onrecht aan, de 
mensonterende werkomstandigheden en de 
kinderarbeid 
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De evolutie van het stemrecht, een tijdlijn .1

1 Senaat, 100 jaar algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen - 1919-2019, 70 jaar algemeen enkelvoudig stemrecht 
voor vrouwen - 1949-2019,  https://www senate be/home/sections/geschiedenis_en_erfgoed/AES-SU/index_nl html
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1919 Algemeen enkelvoudig stemrecht 
voor mannen vanaf 21 jaar

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

Algemeen stemrecht voor vrouwen is in 1919 nog een stap 
te ver, maar de parlementsleden vinden wel dat sommige 
duidelijk omschreven groepen van vrouwen stemrecht kunnen 
krijgen  Het gaat om:
• niet-hertrouwde weduwen van gesneuvelde militairen of van 

gefusilleerde Belgen;
• weduwen die een ongehuwde zoon verloren tijdens de 

oorlog;
• vrouwen die tijdens de bezetting in hechtenis zijn genomen 

omwille van vaderlandslievende activiteiten 
Enkel de laatste categorie vrouwen verwerft dus het stemrecht 
uit eigen naam  Beide andere groepen vertegenwoordigen 
eigenlijk de stem van een overleden man of zoon  Een weduwe 
die hertrouwt, verliest het recht om te stemmen 
Het aantal vrouwen dat op basis van deze criteria mag stem-
men bedraagt ongeveer 12 000 (op 1 760 000 kiezers) 

1981 De kiesgerechtigde leeftijd daalt naar 18 jaar

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

1949 Algemeen enkelvoudig stemrecht, ook voor vrouwen

1920 Vrouwen mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen

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

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

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

1999 Niet-Belgen met de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie kunnen 
deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 

2006 Op 8 oktober 2006 stemden voor het eerst ook niet-Belgen van buiten de EU mee 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 

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

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

Net zoals democratie in vele gedaanten voorkomt, verloopt ook de stembusgang in de demo-
cratische landen op verschillende manieren  Er bestaan heel wat kiesstelsels die elk op hun 
manier gestalte geven aan de democratie  Een kiesstelsel is geen vrijblijvend gegeven maar 
heeft een grote invloed op het democratisch functioneren, de samenstelling van het parlement 
en het politieke systeem in het algemeen 

Het Belgische kiesstelsel

In ons land hebben we het evenredigheidsstelsel  Dat betekent dat alle partijen verkozenen 
krijgen in verhouding tot het aantal stemmen dat ze hebben behaald  Kleine partijen krijgen 
daardoor een redelijke kans om verkozenen te hebben  Dat evenredigheidssysteem wordt 
echter iets afgezwakt ten voordele van de grote partijen door de berekeningswijze bij de 
zetelverdeling  

Bovendien voerde de wet in 2003 een kiesdrempel van vijf procent in  De zetels worden uit-
sluitend verdeeld onder de lijsten die in hun kieskring vijf procent van de geldig uitgebrachte 
stemmen behaald hebben  Het is de bedoeling op die manier een versplintering van het poli-
tieke landschap tegen te gaan 

Voor de verkiezingen van de verschillende parlementen – ook voor het Europees Parlement 
– wordt het grondgebied ingedeeld in kieskringen  In elke kieskring is er een aantal zetels te 
verdelen, in principe volgens het aantal inwoners  Zuiver mathematisch is die verdeling niet  
Opdat bijvoorbeeld de Waalse bevolking in de federale Kamer van volksvertegenwoordigers 
niet al te zeer in de minderheid zou zijn, krijgen sommige Waalse kieskringen in verhouding 
tot hun bevolking een wat groter aantal zetels toebedeeld  Voorts steunt die verdeling, zoals 
gezegd, op het inwonersaantal en niet op het aantal stemgerechtigden  Daardoor hebben kies-
kringen met veel inwoners die geen Belg zijn, relatief meer zetels dan kieskringen met weinig 
niet-Belgen  Dat is zeker zo voor Brussel  
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Zes kieskringen voor het Vlaams Parlement
Voor het Vlaams Parlement is Vlaanderen opgedeeld in vijf Vlaamse provinciale kieskringen en 
een zesde kieskring in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest  Er zijn 118 zetels te verdelen in 
de vijf Vlaamse kieskringen en zes zetels in de zesde kieskring 

Elf kieskringen voor de Kamer
Er zijn 10 provinciale kieskringen plus een kieskring Brussel  Dat betekent dat partijen per pro-
vincie een lijst kunnen indienen, en daarnaast een lijst in Brussel 

Drie kiescolleges (=kiezers) voor het Europees Parlement
België heeft in het Europees Parlement 21 zetels op een totaal van 705 
Daarvan zijn er 12 zetels voor de vertegenwoordiging van de Vlamingen, 8 zetels voor de verte-
genwoordiging van de Franstaligen en 1 zetel voor de vertegenwoordiging van de Duitstaligen 

Een kiescollege is een verzameling van kiezers  We spreken hier van kiescollege omdat de kiezers 
in verschillende kieskringen kunnen wonen: bij voorbeeld Nederlandstalige kiezers in Brussel 
en in Vlaanderen kunnen stemmen voor dezelfde lijsten met kandidaat-Europarlementariërs 

Brussel
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Andere kiesstelsels

Het Verenigd Koninkrijk: meerderheidsstelsel met 
één zetel per kieskring

In het Verenigd Koninkrijk bestaat een meerderheidsstelsel met één zetel per kieskring of kies-
district  Wie in een district de meeste stemmen haalt, is verkozen  Daarvoor hoeft men niet 
eens de absolute meerderheid te behalen  Als twee kandidaten elk 33 procent halen en één 
kandidaat haalt 34 procent, dan is die laatste verkozen  Dat systeem noemt men ook wel 
‘first-past-the-post’.
Het komt er voor een partij dus niet op aan om in het hele land de meerderheid te halen  Als 
ze in de meerderheid van de kiesdistricten gewoon de meeste stemmen haalt, dan heeft 
ze meteen ook de meerderheid in het parlement  Theoretisch zou ze zelfs in de andere kies-
districten geen enkele stem hoeven te behalen  Zo gebeurde het in het verleden dat Labour de 
meerderheid van de stemmen behaalde maar de Conservatives de meeste zetels in de wacht 
sleepten  En omgekeerd  

Een dergelijk systeem vormt een handicap voor een partij die over het hele land een behoorlijk 
aantal stemmen haalt, maar in slechts weinig kiesdistricten de meeste  De Liberaal-Democraten 
behaalden in 2005 wel 22 procent van de stemmen, maar ze kregen daarvoor slechts 62 zetels 
van de 646 of ongeveer 10 procent  Labour haalde toen met 35,2 procent van de stemmen 356 
zetels of 56 procent van het aantal zetels  

Het Britse kiesstelsel sluit kleine partijen uit  Milieupartijen of uiterst rechtse partijen maken er 
weinig kans  Het belangrijkste nadeel van zo’n meerderheidsstelsel is dus dat een deel van 
de publieke opinie niet is vertegenwoordigd  In de praktijk krijg je op die manier een feitelijk 
tweepartijenstelsel  Twee partijen wisselen elkaar af aan de macht  Het voordeel is dat dat 
duidelijkheid schept  Het stelt de partij die de meerderheid haalde, in staat om haar kiespro-
gramma uit te voeren en de kiezers weten dat  Door dit systeem hoeft de regering maar op 
één partij te steunen  In tegenstelling tot coalitieregeringen zijn zulke homogene regeringen 
meestal stabieler, tenminste als er binnen de meerderheidspartij eensgezindheid heerst 

Aangezien de leider van de meerderheidspartij ook automatisch door de koning(in) wordt aan-
gewezen om de regering te vormen, kiezen de Britten de facto ook zo goed als rechtstreeks 
hun eerste minister 

Frankrijk: meerderheidsstelsel met twee ronden

Frankrijk kent ook een meerderheidssysteem  Frankrijk is onderverdeeld in 577 districten  Per 
district wordt om de vijf jaar één parlementslid gekozen  Wel moet in de eerste ronde een 
kandidaat de absolute meerderheid (= meer dan 50 procent) van de uitgebrachte stemmen 
behalen om verkozen te zijn  Heeft in een kiesdistrict geen enkele kandidaat in de eerste ronde 
de absolute meerderheid, dan volgt een week later een tweede stemronde  Alleen kandidaten 
die de eerste keer minstens 12,5 procent behaalden, mogen aan die tweede ronde deelnemen  
Voor die tweede ronde is er geen absolute meerderheid meer nodig  Het is dan voldoende om 
de meeste stemmen te halen  
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In bijna driekwart van de gevallen is er een tweede ronde nodig  Meestal maken de partijen die 
tot verwante politieke stromingen behoren dan tactische afspraken met elkaar  De ene partij 
trekt in dat geval haar kandidaat terug ten voordele van een andere, die in de eerste ronde meer 
stemmen heeft behaald  Zo krijg je in de praktijk geen twee partijen die tegenover elkaar staan, 
maar veeleer twee blokken: een blok van linkse partijen en een blok van rechtse partijen  

De Franse president
De Franse president heeft aanzienlijk meer macht dan de meeste andere Europese staatshoof-
den  Onder zijn bevoegdheid vallen ook de buitenlandse politiek en defensie  Hij wijst de eerste 
minister aan, die op zijn beurt de regering moet samenstellen  Die regering oefent weliswaar 
samen met de president de uitvoerende macht uit, maar ze moet wel over een meerderheid 
in het parlement beschikken  De president en het parlement worden afzonderlijk verkozen en 
vroeger zelfs op totaal verschillende momenten: in andere jaren  Het kon dan ook gebeuren 
dat de president tot een andere partij behoorde dan de meerderheid in het parlement  In dat 
geval moest de president een eerste minister aanwijzen die uit een andere partij dan de zijne 
kwam  Dat bracht mee dat de eerste minister in zo’n geval een ander beleid wilde volgen dan 
het beleid dat de president voor ogen had  De Fransen noemen dat de ‘cohabitation’  Een der-
gelijke situatie veroorzaakte vaak politieke spanningen 

De zittingstermijn voor de Franse president is vijf jaar zoals de termijn voor het parlement  
De president wordt verkozen volgens een meerderheidssysteem dat lijkt op het systeem dat 
voor de parlementsverkiezingen wordt toegepast  Haalt geen van de kandidaten de absolute 
meerderheid, dan vindt twee weken later een twee ronde plaats tussen de twee kandidaten die 
de meeste stemmen hebben gekregen  Doordat het parlement nu wel kort na de presidents-
verkiezingen wordt verkozen, is de kans groter dat de president en de regering van dezelfde 
politieke signatuur zullen zijn  

Duitsland: combinatie van meerderheidsstelsel, 
evenredige vertegenwoordiging en kiesdrempel

Duitsland combineert het meerderheidsstelsel met het stelsel van de evenredige vertegen-
woordiging  Daarom krijgt de kiezer twee stemmen  Met de ene stem kiest hij de helft van de 
kandidaten volgens het meerderheidsstelsel en met de tweede stem de andere helft, maar dan 
volgens het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging  

Het kiesstelsel voor de Bondsdag, een van de twee kamers van het federale parlement, heeft 
nog een ander kenmerk  Pas wanneer een partij over heel het land minstens vijf procent van 
de stemmen haalt, komt ze in aanmerking voor parlementszetels volgens de evenredige verte-
genwoordiging  Heeft die partij echter al drie zetels volgens het meerderheidsstelsel behaald, 
dan hoeft ze die drempel van vijf procent niet te halen 

Voorstanders vinden dat dit systeem de versnippering afremt  Tegenstanders beweren dat 
nieuwe partijen met zo’n systeem geen faire kans krijgen  

Een groot verschil met ons land is ook dat de Duitse partijen al vóór de verkiezingen duidelijk 
zeggen met welke andere partij ze een coalitie wensen aan te gaan en onder welke kanselier 
(eerste minister)  Daardoor krijgen de  Bondsdagverkiezingen, net zoals in Groot-Brittannië, de 
allure van regeringsverkiezingen  
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Nederland: bijna de absolute evenredigheid

Nederland is niet onderverdeeld in districten  Het hele land is één kiesdistrict  In Nederland 
worden de 150 leden van de Tweede Kamer (onze Kamer van volksvertegenwoordigers) ver-
kozen volgens een stelsel dat bijna een volmaakte evenredige vertegenwoordiging oplevert  

Een partij die bijvoorbeeld vijf of tien procent van de stemmen behaalt, krijgt zo goed als zeker 
ook vijf of tien procent van de parlementszetels  

In een dergelijk stelsel behalen de kleine partijen gemakkelijk een zetel  Nederland kent dan ook 
heel veel kleine partijtjes met slechts één of twee zetels in het parlement, wat de Nederlandse 
politiek echter nooit heeft gedestabiliseerd  

De Verenigde Staten: presidentieel regime

Elk van de vijftig staten van de VS heeft een eigen kiesstelsel  Natuurlijk moeten die verschil-
lende systemen rekening houden met de Amerikaanse Grondwet  Daardoor gelden in al die 
deelstaten toch min of meer dezelfde basisregels  Zo bestaat er in de VS geen opkomstplicht  
In verreweg de meeste staten beschikt de burger niet eens automatisch over stemrecht  Wie 
18 jaar is en wil kiezen, moet zich in die staten eerst laten registreren als kiezer  Nauwelijks de 
helft van de bevolking doet dat  
Men kan zich laten registreren als lid van een partij of als onafhankelijke  Wie als partijlid is 
geregistreerd, heeft meteen ook toegang tot de voorverkiezingen van zijn of haar partij  Daarin 
maken de partijen uit welke kandidaten zij zullen voordragen  Die voorverkiezingen zijn dus 
geen officiële verkiezingen. Ze worden door de twee grote partijen georganiseerd en zijn een 
interne partijaangelegenheid  Maar in sommige staten kunnen ook niet-partijleden aan de 
voorverkiezingen van één partij deelnemen 

In de VS worden ook sommige rechters, officieren van justitie (onze procureurs), politiebeamb-
ten en sommige schoolbesturen verkozen  

De president van de VS
In de meeste Europese landen wordt de uitvoerende macht uitgeoefend door een hele rege-
ringsploeg samen met een president of een grondwettelijke vorst  De regeringen in Europa 
worden in principe gevormd op basis van een meerderheid in het parlement  

De VS hebben daarentegen een heel ander systeem  De president bekleedt er de belangrijkste 
politieke functie  Hij belichaamt op zijn eentje de uitvoerende macht en hij is bovendien militair 
opperbevelhebber  Een regering zoals wij die kennen, bestaat daar niet  Wel benoemt de pre-
sident een aantal ministers – Secretary  genoemd - die belast worden met bevoegdheden zoals 
financiën, buitenlandse zaken (Secretary of State), defensie, justitie enzovoort. In tegenstelling 
tot de Europese ministers, hoeft een Secretary geen enkele verantwoording aan het parlement 
af te leggen  Wel moet de Senaat hun benoeming goedkeuren  Als de president oordeelt dat 
een van hen zijn werk niet goed doet, kan hij hem of haar ontslaan, zonder goedkeuring van 
de Senaat  
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Ook de president hoeft zich niet echt voor het federale parlement (het Congres) te verantwoor-
den  Wel verschijnt hij jaarlijks voor het parlement om zijn beleid toe te lichten (The State of 
the Union) of om het parlement te verzoeken de nodige wetten goed te keuren om dat beleid 
uit te kunnen voeren  Op die manier heeft het parlement toch controle op de president  Het 
parlement kan echter in geen geval de president via een motie van wantrouwen doen vallen, 
zoals dat bij ons met een regering mogelijk is  Wel kan het parlement de president afzetten als 
hij een ernstige misdaad zou hebben begaan (‘high crimes and misdemeanors’) 

Die afzettingsprocedure heet ‘impeachment’  In de hele geschiedenis van de VS is ze slechts 
tegen drie presidenten, Andrew Johnson (1865-1869), Bill Clinton en Donald Trump ingezet; in 
de drie gevallen zonder succes  Wel trad in 1974 President Nixon voortijdig af naar aanleiding 
van het zogenaamde Watergateschandaal, omdat hij inzag dat een impeachmentprocedure 
onvermijdelijk werd en voorzag dat hij zou worden afgezet  Die vernedering wilde hij ontlopen  
De enorme macht van de Amerikaanse president wordt in zekere mate beperkt doordat hij 
maar voor een relatief korte periode wordt verkozen  Zijn ambtstermijn bedraagt vier jaar en hij 
kan zich maar één keer opnieuw laten verkiezen  

Een ander element van de ‘checks and balances’ (zo noemen de Amerikanen hun systeem 
waarbij de verschillende machten elkaar matigen en in evenwicht houden) is de verschillende 
verkiezingskalender  De uitvoerende macht (de president) en de wetgevende macht (het 
Congres) volgen een eigen verkiezingsritme  Zo wordt het Huis van Afgevaardigden om de 
twee jaar volledig vernieuwd en de Senaat wordt om de twee jaar voor een derde vernieuwd  
Voor de president gaan de geregistreerde kiezers om de vier jaar naar de stembus  Daardoor 
gebeurt het herhaaldelijk dat de president niet op een meerderheid in het parlement kan reke-
nen  Ook dat beperkt in aanzienlijke mate de macht van de president 

Het Amerikaanse Congres
Het Congres is het parlement van de Amerikaanse federale overheid en bestaat uit twee 
kamers: de Senaat en het Huis van Afgevaardigden 

De Senaat 
De Senaat telt 100 zetels, twee voor elke Amerikaanse staat  De vicepresident van de VS is de 
voorzitter van de Senaat  
De senatoren worden rechtstreeks door de bevolking verkozen voor een termijn van zes jaar  
Maar de Senaat wordt niet in één keer in zijn geheel verkozen  Om de twee jaar wordt slechts 
een derde van de senatoren verkozen  De Senaat is namelijk ingedeeld in drie groepen (Senate 
Classes)  Elke twee jaar zijn er telkens voor één Senate Class (dus één ‘lichting’ van senatoren) 
verkiezingen  

Het Huis van Afgevaardigden 
Het Huis van Afgevaardigden wordt vaak het lagerhuis van het Amerikaanse Congres genoemd  
Het telt 435 leden  De voorzitter (de speaker) behoort tot de partij die de meerderheid heeft 
in het Huis van Afgevaardigden. Het is een belangrijke figuur in de Amerikaanse politiek. Na 
de vicepresident is hij of zij de tweede in lijn van opvolging van de president  Wanneer de 
president en de voorzitter niet tot dezelfde partij behoren, wordt de voorzitter vaak gezien als 
oppositieleider  
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Het Huis van Afgevaardigden wordt elke twee jaar in zijn geheel verkozen, tegelijk met een 
derde van de senatoren  Door die korte zittingstermijn leven de afgevaardigden in een vrijwel 
constante verkiezingscampagne en zijn ze verplicht voortdurend hun relaties met hun kiesdis-
trict te verzorgen 

Alle Congresleden kunnen wetsvoorstellen indienen  De traditie wil echter dat alleen het Huis 
van Afgevaardigden financiële voorstellen en belastingvoorstellen indient. De Senaat heeft 
een aantal exclusieve bevoegdheden: zonder de instemming van de Senaat kan de presi-
dent bepaalde internationale verdragen niet sluiten  Ook moet de Senaat instemmen met 
belangrijke benoemingen (leden van de administratie, de hogere rechtbanken, inclusief het 
Hooggerechtshof en ambassadeurs) 
Om wet te kunnen worden, moet een wetsvoorstel door zowel het Huis van Afgevaardigden als 
de Senaat worden goedgekeurd en door de president ondertekend  De president heeft echter 
een vetorecht, maar dat kan weer ongedaan gemaakt worden door een tweederdemeerder-
heid van het Congres 

Presidentsverkiezingen in verschillende fasen
De presidentsverkiezingen zijn veruit de belangrijkste politieke gebeurtenis in de VS  Die ver-
kiezingen verlopen als volgt: 

In een eerste fase organiseren alle partijen (in de praktijk zijn dat de Republikeinen en de 
Democraten) voorverkiezingen om hun presidentskandidaat aan te wijzen  De voorverkiezingen 
zijn vaak een bikkelharde strijd tussen kandidaten van dezelfde partij, die het tegen elkaar 
opnemen om uiteindelijk de kandidaat van hun partij te kunnen worden 
Daarna organiseren de twee partijen een nationale conventie, waar de partijafgevaardigden 
(delegates) van alle staten de presidentskandidaat aanwijzen  Die kiest op zijn beurt zijn run-
ning mate, de kandidaat-vicepresident  

Tijdens de nationale verkiezingen wordt de president gekozen  In de praktijk is dat altijd een 
democraat of een republikein  De kleine partijen die ook een kandidaat hebben aangewezen, 
maken geen kans  Ze kunnen hoogstens stemmen wegsnoepen van de kandidaten van de 
grote partijen  

Kiesmannen
De eigenlijke presidentsverkiezingen verlopen getrapt en staat per staat  Op de dag van de 
presidentsverkiezingen brengen de kiezers een stem uit voor een van de presidentskandida-
ten  Daardoor kiezen ze ook de zogenaamde ‘kiesmannen’  Hun namen staan meestal op het 
stembiljet onder de naam van de presidentskandidaten en hun ‘running mates’  Het zijn die 
kiesmannen die daarna de president zullen aanwijzen  
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In totaal zijn er 538 kiesmannen  Grote staten zoals Texas en Californië hebben respectievelijk 
38 en 55 kiesmannen, kleine staten zoals Montana of Alaska hebben slechts 3 kiesmannen 
De manier waarop de kiesmannen geselecteerd worden, varieert per staat  Vaak worden ze 
geselecteerd wegens hun jarenlange inzet voor hun partij, of omdat ze een persoonlijke of 
politieke band hebben met een presidentskandidaat  Het mogen geen federale verkozenen 
zijn (senator of afgevaardigde)  Het mogen wel verkozenen zijn van de staatsparlementen 

In 48 van de 50 staten geldt het principe ‘the winner-takes-all’: de presidentskandidaat die de 
‘popular vote’ heeft gewonnen (de kandidaat op wie de meeste kiezers hebben gestemd), 
krijgt alle kiesmannen van die staat  Bijvoorbeeld: in Californië gaan alle 55 stemmen naar de 
winnaar van die staat, ook al is de overwinningsmarge slechts 50,1 tegen 49,9 procent  

Nadat de kiezers hun stem hebben uitgebracht, komen in elke staat de kiesmannen samen 
om op hun beurt een stem uit te brengen voor een presidentskandidaat  In 25 staten zijn de 
kiesmannen verplicht om te stemmen op de presidentskandidaat die in hun staat de meeste 
stemmen heeft behaald  Voor de 25 andere staten geldt die verplichting niet  Zij kunnen, 
mochten ze dat willen, de stembusuitslag naast zich neerleggen, en dat is al een aantal keren 
gebeurd  Maar in de regel volgen de kiesmannen de uitslag van hun staat  

De presidentskandidaat die een meerderheid haalt van minimum 270 van de 538 kiesmannen, 
heeft de verkiezingen gewonnen  

Aangezien de kiesmannen doorgaans rekening houden met de verkiezingsuitslag in hun staat, 
concentreren de kandidaten zich dan ook op staten en niet op landelijke percentages als ze 
hun verkiezingsstrategie bepalen  
Door dit verkiezingssysteem is het mogelijk dat de kandidaat die in heel de Verenigde Staten 
de meeste stemmen heeft behaald, toch niet de nieuwe president wordt  Ook dat is al gebeurd 

Amerikaanse presidentsverkiezingen 2020
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Onze parlementsverkiezingen 
in de praktijkD

Kandidatenlijsten3

Ten laatste vijf weken voor de verkiezingsdag moeten de partijen hun kandidatenlijsten per 
kieskring hebben ingediend  Op elke lijst mogen maar net zoveel kandidaten (of ook min-
der) staan als er zetels te verdelen zijn  Elke lijst moet ook nog eens vergezeld gaan van een 
lijst met kandidaat-opvolgers  Die nemen de plaats in van een verkozene als die ontslag zou 
nemen of zou overlijden  Ook als een verkozene minister wordt, neemt de opvolger zijn of haar 
plaats in het parlement in 

De volgorde van de kandidaten op de lijst bepaalt in grote mate hun verkiesbaarheid  Dat komt 
omdat de kiezer zowel voor de lijst in haar geheel mag kiezen als voor een kandidaat afzonder-
lijk  In het eerste geval brengt hij een lijststem of kopstem uit  In het tweede geval spreekt men 
van een naamstem of voorkeurstem  Voorkeurstem én lijststem mag ook  

Doordat ongeveer de helft van de kiezers een voorkeurstem uitbrengt en die bovendien meestal 
uitbrengt op de eerstgeplaatsten op de lijst, maken de eerstgeplaatsten de meeste kans om 
verkozen te worden  Dat betekent meteen ook dat het grotendeels de politieke partijen zijn die 
bepalen wie wordt verkozen  Het zijn immers de partijen die de lijsten opstellen  Logischerwijze 
staan de bekendste en populairste kandidaten bovenaan op de lijst  Precies omdat ze populair 
of bekend zijn, krijgen zij ook nog eens de meeste voorkeurstemmen  Het gevolg is dat de 
combinatie van een goede plaats op de lijst en een groot aantal voorkeurstemmen de kans om 
verkozen te worden nog eens groter maakt  

Kandidaten die minder geschikt worden geacht, zet men niet op verkiesbare plaatsen  Ook 
minder populaire kandidaten zet men liever niet vooraan, tenzij men hen met het oog op hun 
bekwaamheid toch wil laten verkiezen  Dat ligt echter iets anders voor de laatste plaats, die 
van lijstduwer  Traditioneel beschouwt men de plaats van lijstduwer als een soort ereplaats  
De kans om verkozen te worden is klein, maar de naam op die laatste plaats trekt wel de aan-
dacht, in elk geval meer dan een naam ergens midden op de lijst  Daarom wordt op die plaats 
dikwijls een bekende of prestigieuze persoon gezet, bijvoorbeeld een vedette of een populaire 
politicus die aan het eind van zijn carrière gekomen is  De lijstduwer is dus in de eerste plaats 
een stemmentrekker  

Een kandidatenlijst opstellen

Hoe zo’n kandidatenlijst tot stand moet komen, staat niet in de wet  Elke partij doet dat volgens 
eigen inzicht  Meestal stelt het partijbestuur een kandidatenlijst voor, waarover de leden zich 
mogen uitspreken  Die wordt doorgaans goedgekeurd, soms met kleine wijzigingen  In andere 
partijen beslist het plaatselijke partijbestuur of de nationale leiding soms hoe die lijst er moet 
uitzien  

3. De regels voor de verkiezingen van het federale parlement en die van het Vlaams Parlement zijn in grote lijnen dezelfde 
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De verkiezingscampagne

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

Zodra het duidelijk is dat er verkiezingen in aantocht zijn, beginnen de partijen aan hun 
campagne  Vooral de laatste twee, drie weken bereikt die campagne haar hoogtepunt  
Verkiezingscampagnes kosten heel veel geld  In de jaren zeventig ontstond er een ware uit-
gavenwedloop onder de partijen  Veel partijen kwamen daardoor in geldnood en keken iets 
minder nauw toe op de herkomst van het geld  Zo ontstond er een grijze zone waarin het niet 
meer zo duidelijk was of het nu om giften ging dan wel om mogelijke corruptie  In 1989 keurde 
het federale parlement een wet4 goed om de verkiezingsuitgaven te beperken en te controle-
ren. Die wet bepaalt onder meer welke financieringskanalen al dan niet geoorloofd zijn. Giften 
aan partijen zijn gereglementeerd. Ze zijn niet meer fiscaal aftrekbaar en voor bedrijven zijn ze 
verboden  

De partijen krijgen ook geld van de overheid  Om daarvoor in aanmerking te komen moet een 
partij minstens één verkozene hebben in de Kamer of in de Senaat  De partijen moeten hun 
verkiezingsuitgaven laten controleren  De verkiezingscampagnes zijn namelijk ook aan regels 
onderworpen  Partijen en kandidaten moeten bekend maken hoeveel zij aan hun campagne 
hebben besteed. Zij moeten daarvoor een financieel verslag aan een parlementaire contro-
lecommissie voorleggen  Critici hebben al aangevoerd dat op die manier de politici zichzelf 
controleren  

De belangrijkste beperkingen voor verkiezingscampagnes zijn:

 ● een maximum uitgave voor verkiezingspropaganda van € 1 000 000 per partij
 ● een maximum uitgave per kandidaat, afhankelijk van de plaats op de lijst, het aantal 

kiezers in de kieskring en de behaalde zetels van de lijst bij de vorige verkiezingen
 ● beperkingen tijdens de sperperiode (3 maanden voor de verkiezingen) over de midde-

len voor propaganda, namelijk 
 ● geen gadgets
 ● geen commerciële reclameborden/affiches  
 ● affiches maximum 4 m2 
 ● geen commerciële reclamespots op radio, tv, internet

4. De wet betreffende de verkiezingsuitgaven en de partijfinanciering vindt u op http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/
change_lg pl?language=nl&la=N&cn=1994051939&table_name=wet



113

In het stembureau

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

Om geldig te stemmen moet de kiezer met het rode potlood dat zich in het stemhokje bevindt 
de nodige bolletjes inkleuren, of met de stemcomputer zijn stem uitbrengen5  

Geldig stemmen kan als volgt:
1  Bovenaan een lijst  Dat is dan een lijststem of kopstem  De kiezer geeft daarmee te kennen 

dat hij voor die lijst stemt en dat hij akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten op die 
lijst  Een lijststem op twee verschillende lijsten uitbrengen, is ongeldig 

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

5  In ongeveer de helft van de gemeenten in Vlaanderen wordt elektronisch gestemd 
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Wie op zijn stembrief schrijft of er iets op aanbrengt, heeft zijn stem ongeldig gemaakt  Wie 
een niet-ingevulde stembrief in de stembus stopt, stemt blanco  Met de computer kun je niet 
ongeldig stemmen, wel blanco  Een blanco stem is niet ongeldig, maar ze telt uiteraard niet 
mee  Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee bij de zetelverdeling en hebben geen 
invloed op de verkiezingsuitslag  Wie gestemd heeft, krijgt een stempel op zijn oproepings-
brief, waarmee de kiezer kan bewijzen dat hij is gaan stemmen  Hij kan dus ook geen tweede 
maal gaan stemmen 

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

Wie op de dag van de verkiezingen zonder rechtsgeldige reden niet op het stembureau komt 
opdagen, riskeert in elk geval een boete  De vervolgingen en de straffen waaraan de kiezers 
die niet aan de stemming hebben deelgenomen, zich blootstellen, worden voorgeschreven in 
artikel 209 en 210 van het Algemeen Kieswetboek  
Een eerste, niet-gewettigde afwezigheid wordt, naargelang van de omstandigheden, gestraft met 
een berisping of met een geldboete van 5 euro tot 10 euro; bij herhaling is de geldboete 10 euro 
tot 25 euro (deze bedragen worden vermenigvuldigd met de wettelijke opdeciemen  Indien de 
niet-gewettigde afwezigheid ten minste vier maal voorkomt binnen vijftien jaar, wordt de kiezer 
voor tien jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan hij gedurende die tijd geen benoeming, 
bevordering of onderscheiding krijgen van een overheid 

Zetelverdeling

Tot 1899 gold voor de zetelverdeling het meerderheidsstelsel, waarbij per kieskring de kandi-
daten met de meeste stemmen, die ook de absolute meerderheid hadden, verkozen werden  

In 1899 werd het evenredigheidsstelsel (systeem-D’Hondt) ingevoerd  Dat houdt in dat de 
zetels over de partijen worden verdeeld in verhouding tot de behaalde resultaten  De zetelver-
deling geeft aan hoeveel zetels iedere partij krijgt in het parlement  Het systeem-D’Hondt wordt 
toegepast voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen  

Sinds 13 juni 2004 wordt het systeem D’Hondt gecombineerd met een kiesdrempel van 5 pro-
cent in elke provinciale kieskring  Dat wil dus zeggen dat een partij minstens 5 procent van de 
geldige stemmen moet behalen om te kunnen meedingen naar een zetel  
De kiesdeler is een getal dat aangeeft hoeveel stemmen je moet hebben voor één zetel 

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

Stap 1: 
In een kieskring zijn 9 zetels te behalen  
5 lijsten hebben aan de verkiezingen deelgenomen  
In totaal werden er 130 000 geldige stembiljetten in de stembus gestopt    
De blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de zetelverdeling 

Stap 2:  
Er wordt geteld hoeveel geldige stembiljetten er voor elke partij zijn uitgebracht 
Voor lijst 1 hebben 54 000 kiezers een geldig stembiljet in de stembus gestopt (met een lijst-
stem of verscheidene voorkeurstemmen)  Er zijn dus 54 000 stembiljetten voor lijst 1 
Voor lijst 2 zijn er 40 000 geldige stembiljetten 
Voor lijst 3 zijn er 21 000 geldige stembiljetten 
Voor lijst 4 zijn er 9 800 geldige stembiljetten 
Voor lijst 5 zijn er 5 200 geldige stembiljetten  Dat is minder dan de kiesdrempel van 5% 
(130 000 x 5% = 6 500) en dus valt lijst 5 buiten de zetelverdeling 

Stap 3: 
Hier volgt de berekeningswijze van het systeem-D’Hondt:
Je deelt het totale aantal stembiljetten voor elke lijst door achtereenvolgens de noemer 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 –6- enzovoort  Het resultaat van die delingen zijn quotiënten:

Lijstnummer Lijst 1 Lijst 2 Lijst 3 Lijst 4

Aantal geldige 
stembiljetten

54 000 40 000 21 000 9 800

Noemer: Quotiënten:

1 54 000 40 000 21 000 9 800
2 27 000 20 000 10 500 4 900
3 18 000 13 333   7 000
4 13 500 10 000
5 10 800   8 000
6 9 000   6 666
7 7 714 

Stap 4:
Je zet nu alle quotiënten in volgorde van groot naar klein, en verdeelt dan de zetels tot er geen 
meer over zijn (in dit voorbeeld zijn er 9 zetels)  Je krijgt nu de volgende reeks:

Quotiënt Te verdelen 
zetels

Lijstnummer Quotiënt Te verdelen 
zetels

Lijstnummer

54 000  Zetel 1 gaat naar lijst 1 18 000  Zetel6 gaat naar lijst 1

40 000  Zetel 2 gaat naar lijst 2 13 500  Zetel 7 gaat naar lijst 1

27 000  Zetel 3 gaat naar lijst 1 13 333  Zetel 8 gaat naar lijst 2

21 000 Zetel 4 gaat naar lijst 3 10 800  Zetel 9 gaat naar lijst 1

20 000  Zetel 5 gaat naar lijst 2
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Het laatste quotiënt dat recht geeft op een zetel (in dit voorbeeld dus 10 800) wordt de kiesde-
ler genoemd  Nu zijn alle zetels verdeeld  Het resultaat is:

Lijst 4 had niet genoeg stemmen om aan de kiesdeler te komen en heeft dus geen zetel 
behaald 
In dit voorbeeld had je dus 10 800 stemmen nodig op een totaal van 130 000 geldige stembil-
jetten  Dat wil dus zeggen dat je 8,3% van de stemmen moest hebben om een zetel te behalen 

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

Voorbeeld
In totaal waren er voor Lijst 1 54 000 geldige stembiljetten  29 000 kiezers hebben enkel een 
lijststem uitgebracht  25 000 kiezers hebben een of meer voorkeurstemmen uitgebracht (let 
op, op één lijst mogen meer voorkeurstemmen worden uitgebracht, het totale aantal voorkeur-
stemmen zal dan ook groter zijn dan het aantal stembiljetten met voorkeurstemmen) 

Lijst 1 heeft 5 zetels behaald  Wie wordt dan volksvertegenwoordiger?

Dat wordt als volgt berekend: 
het verkiesbaarheidcijfer  =  het aantal geldige stembiljetten  =  54 000  =  9 000
                                   het aantal behaalde zetels + 1        5 + 1
De helft van de lijststemmen (29 000 : 2 = 14 500 ) wordt overgedragen op de kandidaten, 
volgens hun volgorde op de lijst en tot ze het verkiesbaarheidcijfer van 9 000 halen:

kandidaten 
op de lijst

aantal 
voorkeur
stemmen

overdracht van 
lijststemmen 
tot verkiesbaar
heidcijfer

totale aantal 
(voorkeurstemmen + 
overdracht)

verkozenen

1. Lies 9 600 Geen overdracht 
nodig

9 600 1e verkozene

2. Jan 2 100 + 6 900 = 9 000 2e verkozene

3. Saida 5 700 + 3 300 = 9 000 3e verkozene

4. Sam 5 400 + 3 600 = 9 000 4e verkozene

5. Noor 7 000 + 700 = 7 700 e verkozene

6. Ruben 2 700 0 2 700 niet verkozen

7. Katryn 1 300 0 1 300 niet verkozen

8. Mo 1 400 0 1 400 niet verkozen

9. Emma 8 050 0 8 050 5e verkozene

14 500  
(de helft van het aantal 
lijststemmen)

De opvolgers worden op dezelfde manier aangewezen 

Lijst 1 5 zetels Lijst 2 3 zetels Lijst 3 1 zetel
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Politieke partijenE

Dit hoofdstuk werd geschreven door prof  dr  Kris Deschouwer, VUB 

Democratie en debat

Politieke partijen spelen een hoofdrol in de politiek van vandaag  Zij horen op een haast natuur-
lijke wijze bij de democratie  En dat komt omdat democratische politiek grootschalig is  Als 
democratie een bestuursvorm is die probeert rekening te houden met de wensen en verwach-
tingen van de bevolking, dan moet er een manier zijn om die wensen en verwachtingen te 
meten en te lezen  Dat gebeurt door verkiezingen  Maar aan die verkiezingen kunnen – als ze 
echt democratisch zijn – zeer veel mensen deelnemen  Zelfs in een klein land als België heb je 
al ruim 8 miljoen kiezers en bijna 4,5 miljoen in Vlaanderen 

Politieke partijen zorgen er voor dat de dialoog tussen burgers en verkozenen een structuur 
krijgt  Kiezen heeft immers alleen maar betekenis als je weet waarvoor je kiest  Politieke par-
tijen bundelen de ontelbare en gevarieerde vragen en betrachtingen van al die Belgen samen 
in pakketten die al wat meer hanteerbaar zijn  Zij geven met hun programma’s en ideologieën 
(zie verder) een antwoord op vele grote en kleine vragen  In de loop van de Belgische geschie-
denis zijn er aldus diverse politieke partijen ontstaan, die allemaal standpunten innemen over 
de grote keuzes die in onze samenlevingen gemaakt moeten worden  Op welke wijze moet 
de economie worden georganiseerd? In hoeverre kan of moet de godsdienst de normen van 
onze samenleving bepalen? Hoe moet het taalgebruik in dit meertalige land geregeld worden? 
Recenter kwamen daar nog nieuwe partijen bij, die inspelen op nieuwe vragen  Welke kwaliteit 
moet het leven en het milieu hebben in deze almaar groeiende economie? Kunnen we verschil-
lende culturen met elkaar laten samenleven of bedreigt de multiculturele samenleving onze 
identiteit?

Democratie maakt het voor de burgers mogelijk dat ze – alleen of georganiseerd – hun mening 
uiten, dat ze zeggen wat hun verwachtingen zijn, dat ze proberen anderen van hun visie 
te overtuigen  In democratische politiek is er daarom altijd debat, onenigheid, verschil van 
mening  Dat debat is ontzettend belangrijk  Wie deelneemt aan het debat, bepaalt mee hoe 
het probleem eventueel kan worden aangepakt  Wie deelneemt aan het debat, bepaalt ook 
mee de toon ervan  Een maatschappelijk probleem kan immers op diverse manieren bekeken 
worden  Verkeersveiligheid wordt algemeen aanvaard als een van de problemen van onze tijd, 
maar de ene ziet dat als een zaak die een mentaliteitswijziging vergt en dus maatregelen vraagt 
die betrekking hebben op het onderwijs  Anderen menen dat dit eerder een probleem is van 
respect voor de verkeersregels, en die wensen dus strengere controle en strengere straffen  
Belangengroepen spelen in die verwoording een rol  Media spelen daarin een rol  Bekende 
personen die het ene of het andere standpunt innemen, wegen mee op het debat  

Maar er zijn ook de politieke partijen  Zij zijn het die de politici leveren die de nodige beleids-
maatregelen moeten nemen en daarover het debat zullen moeten aangaan  Wie het meeste 
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op dat debat weegt, is moeilijk uit te maken  Zijn het de belangengroepen? Zijn het de media? 
De partijen? Behalve wanneer een burger heel bekend is, kan zij of hij nagenoeg alleen via 
een partij of een belangengroep aan het debat deelnemen  Vrije tribunes of lezersbrieven in 
de pers voeden weliswaar ook het debat, maar het is de vraag hoeveel die opwegen tegen 
georganiseerde partijen 

Partijen spelen dus een hoofdrol  Van hen wordt verwacht dat ze inspelen op wat er in de 
samenleving gebeurt  Soms antwoorden ze op vragen of gebeurtenissen, soms lanceren ze 
zelf het debat. Uiteraard bekijkt elke partij een probleem op haar specifieke manier. Omdat er 
maar een beperkt aantal partijen zijn, wordt daardoor al het aantal manieren waarop je een pro-
bleem kunt bekijken, beperkt  Dat vergemakkelijkt het praten erover, en het vergemakkelijkt de 
oplossing van die problemen  Die beperking en structurering van het maatschappelijk debat 
is een belangrijke functie van de partijen  Zij zorgen ervoor dat we weten waarvoor we kiezen  

Verkiezingen zijn voor partijen dan ook altijd een heel belangrijke gebeurtenis  Op dat moment 
komen ze immers te weten – en de hele samenleving met hen – welke algemene visies op mens 
en maatschappij de grootste steun genieten  Met hun programma’s en voorstellen voeren ze 
campagne  De concrete thema’s van zo’n verkiezingscampagne kunnen zeer verschillend zijn  
Soms gaat het over de sociale zekerheid, een andere keer over veiligheid, of over internatio-
nale politiek  Partijen interpreteren die concrete dingen vanuit hun eigen ideologie  
Na de verkiezingen spelen de partijen een andere, en nog altijd heel belangrijke rol  Kandidaten 
die op de kieslijsten van de partijen stonden, hebben nu de taak om te besturen, om beslis-
singen te nemen, om keuzes te maken  Dat is niet zo makkelijk  Tijdens de campagne kunnen 
de partijen heel duidelijke taal spreken en zeggen wat volgens hen de juiste aanpak is van de 
maatschappelijke problemen  Maar als geen enkele partij groot genoeg is om helemaal alleen 
te besturen (wat in vele landen – ook het onze – meestal het geval is), moeten ze proberen 
coalities te vormen, moeten een aantal partijen met elkaar samenwerken  Terwijl ze tijdens de 
campagne heel sterk hun onderlinge verschillen in de verf zetten, moeten ze na de verkie-
zingen op zoek naar gelijkenissen en overeenkomsten, moeten ze proberen akkoorden en 
compromissen te sluiten  Zij onderhandelen over het regeerprogramma  Zij verdelen onderling 
ook de portefeuilles, de bevoegdheden van de verschillende leden van de regering  Ook dat is 
trouwens het voorwerp van een debat 

Ideologieën

Politieke partijen nemen deel aan het maatschappelijk debat, als vertolkers van de verlan-
gens en belangen van de mensen  Mensen willen rechtvaardig behandeld worden  Ze vragen 
respect voor wat ze zelf belangrijk vinden  Zo koesteren ze een aantal waarden, bijvoorbeeld 
solidariteit, hun geloof, eerlijkheid enzovoort  Ze hebben ook heel concrete belangen: veel geld 
verdienen, een baan, veilig op straat kunnen lopen, hun zaak leefbaar houden 

Mensen die tot eenzelfde maatschappelijke groep behoren, hebben in het algemeen gelijk-
lopende belangen en verlangens  Dat maakt dat hun kijk op de wereld ongeveer dezelfde is  
Ze houden er met andere woorden dezelfde ideologie op na  Zelfstandigen zullen bijvoor-
beeld vinden dat ze harder moeten werken dan iemand in loondienst  Ze zullen daarom al 
gauw wat meer toegeeflijkheid van de fiscus verlangen. Loontrekkenden denken misschien 
net het omgekeerde  Een ideologie is een geheel van opvattingen, een manier om over de 



119

samenleving na te denken, een manier om belangrijke van minder belangrijke dingen te onder-
scheiden, een visie  Die helpt – door dingen te vereenvoudigen en grote lijnen te trekken – om 
de wereld te bekijken en te begrijpen  Daardoor is een ideologie ook een beperking  Sommige 
dingen zie je niet  Soms besef je niet meer dat zaken ook anders bekeken en geïnterpreteerd 
kunnen worden  Een ideologie helpt om dingen te zien, maar een ideologie maakt tegelijk een 
beetje blind  Een ideologie werkt als een bril én als een stel oogkleppen  

Links – rechts

Om de posities van de verschillende deelnemers aan het politieke debat te beschrijven, gebruikt 
men vaak de termen links en rechts  Die ontstonden na de Franse Revolutie  Zij verwijzen naar 
de plaats die de eerste rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordigers innamen op 1 okto-
ber 1791 in de Wetgevende Vergadering  De verkozenen die een radicale verandering wilden, 
zaten links in het halfrond, en diegenen die het ancien régime van de Franse koning best wel 
wilden behouden, zaten rechts  De gematigden zaten er tussenin  En sindsdien gebruiken we 
die opdeling in twee kanten om een onderscheid te maken tussen diegenen die de bestaande 
samenleving veeleer willen veranderen (links of progressief) en diegenen die ze veeleer willen 
behouden (rechts of conservatief)  

Dat is een handige maar wel zeer algemene manier om het politieke debat te beschrijven en 
te begrijpen  Links en rechts kan immers betrekking hebben op verschillende thema’s  Wie 
behoudsgezind is in één debat, kan progressief zijn in een ander  Toen in België het debat over 
de invloed van de kerk in de politiek in de 19e eeuw losbarstte, werd de liberale partij als links 
beschouwd (zij wilde de macht van de kerk indijken) en de katholieke partij als rechts  Maar 
als het ging om de vraag hoe de economie georganiseerd moest worden, stonden de liberalen 
aan de rechterkant  Zij wilden immers de vrijemarkteconomie verdedigen en behouden, terwijl 
de socialisten die stevig aan banden wilden leggen  De socialisten waren in dat debat dus de 
linksen, de voorstanders van verandering  

Er zijn in essentie twee invullingen van links en rechts  De eerste is de economische invulling, 
die socialisten en liberalen tegen elkaar afzet, met christendemocraten op een gematigde posi-
tie in het centrum  De tweede invulling gaat oorspronkelijk terug tot die tegenstelling tussen 
kerk en staat, en heeft vandaag vooral betrekking op een aantal ethische kwesties  Het linkse 
standpunt zegt dat individuen vrij moeten zijn, zelf moeten kunnen kiezen en bepalen hoe zij 
hun morele standpunten innemen en hoe zij die vertalen in hun levenskeuzes  Het rechtse 
standpunt verdedigt het behoud van traditionele waarden en normen (vaak religieus geïnspi-
reerd), die de mensen een duidelijk houvast geven  

Er wordt wel eens beweerd dat die indeling in links en rechts voorbijgestreefd is, dat die ons 
niet meer in staat stelt om partijen en bewegingen goed te duiden  Anderen beweren dan weer 
dat die tegenstelling tussen links en rechts meer dan ooit levend is, zowel in de nationale als 
in de internationale politiek  In elk geval is spreken in termen van links en rechts sowieso niets 
anders dan een manier van spreken, een manier om zeer complexe debatten een beetje te 
vereenvoudigen, en eventueel om zelf daarin een kant te kiezen  
Grote tegenstellingen die leiden tot fundamentele politieke debatten over de toekomst van de 
samenleving, worden meestal breuklijnen genoemd  De term komt uit de aardrijkskunde, en 
verwijst inderdaad naar diepe en blijvende barsten  Die breuklijnen liggen aan de oorsprong 
van de politieke partijen  We kunnen daarbij een onderscheid maken tussen de klassieke 
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breuklijnen enerzijds en nieuwere breuklijnen anderzijds  De klassieke breuklijnen gaan terug 
tot de 19e eeuw, tot het prille begin van de moderne democratie  De grote tegenstellingen die 
de samenleving toen verdeelden, leidden tot de eerste politieke partijen  Later – na de Tweede 
Wereldoorlog – komen een aantal nieuwe breuklijnen tot stand en ontstaan er nieuwe politieke 
bewegingen en partijen  In de volgende paragraaf gaan we aan de hand van die grote breuklij-
nen op zoek naar de origine van de Belgische (en later Vlaamse) politieke partijen  

Tegenstelling tussen kerk en staat: de eerste 
breuklijn

Over deze eerste breuklijn hebben we het daarnet al even gehad  Al vóór het ontstaan van 
België waren de meningen verdeeld over de rol die de kerk en het geloof in de samenleving 
moesten of mochten spelen  De politieke leiders waren verdeeld in conservatieve katholieken 
en progressieve liberalen  De eersten vonden dat het beleid in zeer grote mate rekening moest 
houden met de principes zoals die werden verkondigd door de kerk en het geloof  Voor de libe-
ralen daarentegen moest de staat geseculariseerd zijn, dus totaal los staan van elke kerkelijke 
invloed of inspraak  Naarmate de burgers meer aan de politiek mochten deelnemen, werden 
ook zij gemobiliseerd om een kant te kiezen in dat debat  
In de praktijk gaf die breuklijn onder meer aanleiding tot een ongemeen harde strijd tussen 
katholieken en liberalen over onderwijskwesties  De katholieken steunden het vrije – katho-
lieke – onderwijs, de liberalen het officiële, neutrale onderwijs. Die breuklijn is (net zomin als de 
andere) typisch voor België. Ook in vele andere landen dook dat conflict op.
In 1846 ontstond aldus de Liberale Partij  Haar opponent in de Belgische politiek was de 
Katholieke Partij. Die werd pas in 1884 officieel opgericht, maar bestond  dus al wel langer als 
politieke beweging die zich afzette tegen de Liberale Partij  Zij is de voorloper van de latere 
christendemocratische partij (zie verder)  

De sociale kwestie: de tweede breuklijn

De tweede breuklijn – die ook in de andere landen voorkomt – heeft betrekking op de vraag 
hoe de economie georganiseerd moet worden  In de loop van de 19e eeuw werd de oude land-
bouweconomie immers langzaam vervangen door een industriële economie  Daarin botsen 
de belangen van de werkgevers op die van de arbeiders  Die tegenstelling is in de 19e eeuw 
bijzonder scherp  Stilaan kristalliseerde het probleem zich rond de kwestie van de rol die de 
overheid in de economie en in de verhoudingen tussen arbeiders en patroons moest spelen  
Volgens de socialisten moet de overheid daarin heel regelend optreden  De liberalen zijn voor 
zo weinig mogelijk staatsinterventie  De katholieken nemen een middenpositie in 

Uit deze breuklijn is in 1885 de socialistische partij ontstaan  Die heette oorspronkelijk de 
Belgische Werkliedenpartij (BWP)  Zoals gezegd, was haar opponent op deze breuklijn de 
liberale partij  De BWP was echter de medestander van de liberale partij op de eerste breuklijn  

De taalkwestie en de communautaire 
tegenstellingen: de derde breuklijn 

De derde grote tegenstelling die vorm gegeven heeft aan het partijpolitieke landschap in 
België, is de zogenaamde communautaire breuklijn  Die heeft betrekking op de verhouding 
tussen de twee grote taalgemeenschappen in het land  Bijna onmiddellijk na de Belgische 
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onafhankelijkheid ontstond onder de Nederlandssprekende meerderheid in het noorden van 
het land ongenoegen over de overheersing van het Frans  Zowel in het bestuur en de adminis-
tratie als in het onderwijs, de rechtspraak en het leger was het Frans toen de facto de officiële 
taal 

Na de Eerste Wereldoorlog – toen het algemeen stemrecht (voor mannen) ingevoerd werd – 
leidde ook die derde breuklijn tot de oprichting van politieke partijen  Sindsdien zijn er altijd 
Vlaams-nationale partijen geweest die streefden naar een of andere vorm van autonomie voor 
het Nederlandstalige deel van het land  Toch is die problematiek pas vanaf de jaren zestig van 
de 20e eeuw echt op de voorgrond getreden  Er ontstond op dat moment ook een Waals-
nationale partij (het Rassemblement Wallon), die gedurende een paar jaar ook deelnam aan 
de Belgische regering, maar die inmiddels verdwenen is  In 1964 werd ook een partij opgericht 
die opkomt voor de belangen van de Franstaligen in en rond Brussel: het Front Démocratique 
des Francophones (FDF) 

De tegenstellingen tussen Noord en Zuid in het land leidden niet alleen tot nieuwe politieke 
partijen die specifiek rond die communautaire breuklijn mobiliseerden. Een ander gevolg van 
de spanning was het uiteenvallen van de drie zogenaamde traditionele politieke partijen – libe-
ralen, socialisten en christendemocraten – in elk twee afzonderlijke eentalige politieke partijen  
Dat leidt tot een heel bijzondere situatie  Wanneer er verkiezingen zijn voor het federale (dus 
het Belgische nationale) parlement, komen in de kieskringen in het noorden van het land alleen 
de Nederlandstalige partijen op, en in het zuiden de Franstalige  Als Vlaming kun je dus alleen 
maar voor Vlaamse partijen stemmen  Dat heeft tot gevolg dat partijen van de ene taal zich 
niets hoeven aan te trekken van wat de Belgen van de andere taal over hen denken  Nochtans 
moeten die partijen in het federale (=nationale) parlement mee de wetten maken voor alle 
Belgen en kunnen ze deel uitmaken van de federale regering die over heel het land regeert  Die 
opsplitsing van het partijlandschap in twee afzonderlijke stukken, die eigenlijk niet met elkaar 
de strijd aangaan voor de gunst van alle kiezers van het land, is echt wel een heel bijzondere 
en typisch Belgische situatie  In andere federale landen bestaan er wèl partijen die op het hele 
grondgebied actief zijn  

Nieuwe breuklijnen

De oude of klassieke breuklijnen hebben dus allemaal betrekking op tegenstellingen die al in 
de 19e eeuw bestonden  Terwijl (sommige van) die oude tegenstellingen stilaan wat minder 
belangrijk worden of toch minder op het scherp van de snee worden uitgevochten, komen er 
in onze samenleving nieuwe tegenstellingen aan het licht  Die worden heel zichtbaar vanaf 
de jaren 1960  Dan ontstaat er een hele reeks nieuwe sociale bewegingen, die aandacht vra-
gen voor milieuproblemen, voor wereldvrede, voor ontwikkelingslanden, voor meer en betere 
democratie en participatie in alle geledingen van de samenleving  Het zijn die nieuwe sociale 
bewegingen die aan de oorsprong liggen van een nieuwe politieke stroming: de groene of 
ecologische partijen  In België slagen aldus in 1981 twee nieuwe partijen erin om in het parle-
ment vertegenwoordigd te worden: een Vlaamse en een Franstalige ‘groene’ partij  Die heetten 
oorspronkelijk Agalev en Ecolo  

Nog recenter – de jaren 1990 – zien we in diverse Europese landen nog een nieuwe soort partij 
ontstaan  Die vraagt aandacht voor de spanningen die opduiken als gevolg van immigratie van 
mensen met een andere culturele achtergrond  Over de vraag hoe met die nieuwe immigratie 
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omgegaan moet worden, nemen de rechts-populistische partijen een radicaal standpunt in  
Zij menen dat het samenleven van verschillende culturen in een multiculturele samenleving 
niet mogelijk is, en pleiten voor het behoud van de oude, monoculturele samenleving  In 
Vlaanderen is het Vlaams Belang (oorspronkelijk Vlaams Blok) een typische vertegenwoordi-
ger van dat soort partijen  Het Vlaams Belang is tegelijk ook een Vlaams-nationale partij  

De politieke partijen in Vlaanderen

Door te kijken naar de grote tegenstellingen in een samenleving, kun je dus vrij makkelijk 
begrijpen waar de politieke partijen vandaan komen  Je hebt meteen ook een idee van de 
standpunten die ze verdedigen  In de volgende paragrafen bekijken we systematisch de 
Vlaamse politieke partijen en hun visies op mens en maatschappij  

Christendemocratisch & Vlaams (CD&V)

CD&V is een christendemocratische partij  Haar historische wortels liggen bij de katholieke 
partij van de 19e eeuw, maar zij is uiteraard sindsdien heel sterk geëvolueerd  Toch blijven we 
ook hier de fundamenten uit het verleden terugvinden  Dat wil zeggen dat CD&V een partij is 
die een christelijke inspiratie heeft  De christelijke waarden – zoals bijvoorbeeld zorgzaamheid 
en solidariteit – zijn een belangrijke bron van inspiratie  Uit die christelijke inspiratie haalt CD&V 
ook de waarden en principes inzake ethische kwesties zoals abortus, euthanasie of beleid 
inzake druggebruik  Op dit punt is CD&V meestal geen voorstander van het idee dat elke mens 
zelf mag en kan bepalen welke de waarden zijn die het leven moeten oriënteren en duiden  

De oorspronkelijke katholieke partij was een klerikale partij, een partij van en voor de kerk  Dat 
is vandaag al lang niet meer het geval  Toen in 1945 de CVP (Christelijke Volkspartij) werd opge-
richt, zei ze al dat ze wilde openstaan voor iedereen  De banden met de katholieke kerk waren 
er toen nog wel, maar die verdwenen in de loop van de daaropvolgende decennia heel snel  

Bij die oprichting van de CVP na de Tweede Wereldoorlog, werd in het programma heel dui-
delijk gesteld dat het personalisme de kern was van het gedachtegoed  Het personalisme 
stelt dat elke mens uniek is, en in al zijn facetten bekeken en gewaardeerd moet worden  Het 
stelt ook dat mensen het best tot hun recht komen in gemeenschappen zoals het gezin, de 
familie, de buurt, de vereniging, de school, het bedrijf enzovoort  Gemeenschappen maken 
de samenleving warmer omdat ze mensen geborgenheid en zekerheid bieden  Niet de vrije 
individuele mens staat hier dus centraal, maar de mens in verbondenheid met anderen  “Wij 
kiezen niet voor ‘de burger’, ook niet voor ‘de staat’ maar voor mensen, verbonden met elkaar 
in de samenleving” 
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Die visie zien we ook vertaald in de sociaal-economische standpunten van CD&V  CD&V is niet 
zomaar een voorstander van de vrijemarkteconomie en ook niet van een al te actief sturende 
overheid  Heel typisch voor de christendemocratie is de centrumpositie die ingenomen wordt 
tussen liberalisme en socialisme  Het economische beleid moet gebaseerd zijn op overleg en 
niet op confrontatie  CD&V verdedigt uitdrukkelijk een socialemarkteconomie  Dat wil zeggen 
dat de vrije markt zeker een goede vorm van sturing is, maar dat er vanuit sociale overwegin-
gen – geïnspireerd op het personalisme – altijd aandacht moet zijn voor de mogelijk negatieve 
gevolgen ervan  

CD&V verdedigt daarentegen wel het vrije initiatief in de zogenaamde non-profitsector. Diensten 
zoals onderwijs of gezondheidszorg moeten vanuit het idee van de solidariteit door de over-
heid gefinancierd worden, maar de instellingen zelf moeten vrij zijn om die diensten op hun 
eigen wijze in te vullen. Op die manier verdedigt CD&V de specificiteit van de dienstverlening 
door christelijke instellingen  Voor het onderwijs is dat standpunt – de verdediging van het vrij 
onderwijs – van oudsher een van de pijlers van de partij  
De christendemocratische partij was de eerste die als gevolg van de talentegenstellingen 
gesplitst werd  Dat gebeurde in 1968  Aan Franstalige kant ging de PSC (Parti Social Chrétien) 
alleen door  Die veranderde in 2001 van naam en werd cdH (Centre Démocrate Humaniste)  
Ook de Vlaamse CVP veranderde in 2001 van naam  Sindsdien heet ze Christendemocratisch 
en Vlaams of CD&V  
www.cdenv.be

Groen

Groen is een van de jongere partijen in het partijlandschap  Ze nam op het einde van jaren 70 
van de vorige eeuw voor het eerst deel aan verkiezingen, en brak echt door in de loop van de 
jaren 80  Oorspronkelijk heette de partij Agalev, wat stond voor “Anders Gaan Leven”  In de 
allereerste plaats heeft Agalev – zoals de andere groene partijen in Europa – heel uitdrukkelijk 
aandacht gevraagd voor de milieuproblematiek  Dat is voor de groenen niet zomaar een thema 
apart  Het maakt integendeel deel uit van een algemene visie, waarin onze houding tegenover 
het milieu maar één heel opvallende uiting is  

Het gedachtegoed van de groenen steunt op drie pijlers: basisdemocratie, ecologie en 
pacifisme. Het groene denken is sterk antiautoritair ingesteld. Het pleit voor inspraak, voor 
participatie, voor betrokkenheid van iedereen bij het politieke debat en bij de politieke besluit-
vorming  Groene partijen streven er ook naar hun interne partijwerking zo open mogelijk te 
organiseren, met heel veel ruimte voor beslissende deelname van de gewone leden  

Het ecologisme vinden we terug in het pleidooi voor duurzame ontwikkeling, voor een eco-
nomie die steunt op een visie op lange termijn  Het ecologisch denken wil onze handelingen 
in een globale context plaatsen, en er álle gevolgen – niet alleen die met betrekking tot de 
economische kostprijs – uit trekken  Het is fout om vanuit een al te beperkt en niet-globaal 
denken allerlei problemen af te schuiven en door te schuiven naar de volgende generaties of 
naar andere delen van de wereld  
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Onze westerse welvaart mag niet gebouwd worden op de kosten – sociaal, economisch, cul-
tureel en ecologisch – van de derde wereld  Grenzen tussen landen en culturen zijn overigens 
niet zo relevant  De problemen van de wereld gaan ons allen aan  Wij zijn wereldburgers, en 
de wereld is ons dorp  Vanuit die overtuiging verdedigen de groenen ook zeer nadrukkelijk het 
‘multiculturalisme’: verschillende volkeren en culturen kunnen naast en met elkaar wonen  Hun 
onderlinge contacten kunnen alleen maar verrijkend zijn 

De groene partijen ontstonden toen de Belgische partijen reeds allemaal in twee eentalige par-
tijen gesplitst waren  Er is dus nooit een Belgische groene partij geweest  De Franstalige partij 
Ecolo ontstond ongeveer gelijktijdig met Agalev  In 2003 werd de naam van Agalev veranderd 
in Groen 
www.groen.be

Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)

De Nieuw-Vlaamse Alliantie is een van de twee opvolgers van de Volksunie  De Volksunie was 
zelf ontstaan in de jaren 50 van de vorige eeuw als opvolger van de vooroorlogse Vlaams-
nationale partijen  Daarmee kennen we meteen de centrale doelstelling van de N-VA: de 
verdediging van de Vlaamse belangen  Binnen de Volksunie ontstonden in het begin van de 21e 
eeuw diepe meningsverschillen over de te volgen strategie en over het programma  Een deel 
van de partij verdedigde een radicale visie en wenste niet voortdurend slechte compromissen 
met de Franstaligen te moeten sluiten  Dat deel van de partij verdedigde ook een meer liberale 
visie op de economie en een meer conservatieve visie inzake ethische kwesties  Een ander deel 
van de partij stond voor een meer gematigd Vlaams nationalisme en voor een linksere visie op 
economie en ethiek  Dat leidde tot een splitsing van de partij in 2001  De grootste groep, en dus 
de erfgenaam van de Volksunie, werd de N-VA  “Vlaanderen en de Vlamingen zijn ons eerste 
referentiepunt  De Nieuw-Vlaamse Alliantie komt op voor het algemeen Vlaamse belang”  

N-VA heeft voor de beste verdediging van dat Vlaamse belang een duidelijke en radicale 
oplossing: de Belgische staat moet verdwijnen en Vlaanderen moet een zelfstandige en onaf-
hankelijke staat worden  Veel van wat in België misloopt is immers het gevolg van het verplicht 
samenleven in België van Vlamingen en Walen  Dat is nefast voor Vlaanderen  Vlaanderen 
moet in staat worden gesteld om een beleid te voeren dat afgestemd is op de vragen en 
behoeften van de Vlaamse bevolking  

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

Over ethische kwesties neemt N-VA een eerder vrij standpunt in  Abortus en LGBT-rechten 
worden gesteund door N-VA  De partij heeft voor het homohuwelijk gestemd en voor adoptie 
door holebi-koppels  
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In het identiteitsdebat is de bescherming van een Vlaamse identiteit essentieel voor N-VA  
Dat betekent bijvoorbeeld dat N-VA actief opkomt voor het gebruik van het Nederlands en de 
verengelsing (bijvoorbeeld in het hoger onderwijs, in het bedrijfsleven) wil tegengaan  Wie 
een nieuwkomer is in Vlaanderen, kan verblijfsrecht en eventueel de nationaliteit verwerven 
wanneer hij ingeburgerd is  Inburgering gaat voor N-VA verder dan Nederlands spreken  Het 
betekent ook actief deelnemen aan de Vlaamse samenleving en de Vlaamse ‘publieke cultuur’ 
aanvaarden 

www.n-va.be

Vooruit

Vooruit is ook een van de traditionele partijen  Het is een partij met een lange geschiedenis  In 
1885 werd de Belgische Werkliedenpartij opgericht  Zoals de naam het zegt, verdedigde die 
partij in de eerste plaats de belangen van de werklieden of de arbeiders  Daarmee nam de par-
tij een positie in die lijnrecht tegenover die van de liberalen stond  De vrijemarkteconomie, die 
volgens de liberalen als een goede organisatie van de economie beschouwd kon worden, was 
dat voor de socialisten helemaal niet  De vrije markt gaat er immers van uit dat alle deelnemers 
aan het economische leven gelijk zijn, en speelt op die manier in het nadeel van de zwakkeren  
De vrije markt moest dus zeer grondig bijgestuurd worden  En die bijsturing moet gebeuren 
door de overheid, door de staat  

Terwijl de liberalen pleiten voor een staat die zich discreet opstelt, menen de socialisten dat 
de overheid daarentegen heel actief moet zijn  De overheid is immers de enige speler die 
anderen effectief kan dwingen om zich aan een aantal regels te houden  De staat is ook de 
structuur bij uitstek die kan zorgen voor herverdeling tussen rijk en arm, tussen sterk en zwak  
Belastingen zijn daarvoor een goed instrument  Die moeten echter wel rekening houden met 
de draagkracht: wie meer verdient, betaalt meer belastingen dan wie minder verdient  En de 
financiële middelen die de overheid daardoor krijgt, kan ze gebruiken om de sociale solidariteit 
te organiseren 

Een van de cruciale instrumenten van de staat – en die in elk geval door de staat beheerd moet 
worden – is de sociale zekerheid  Die werd vooral na de Tweede Wereldoorlog uitgebouwd  
De sociale zekerheid zorgt ervoor dat wie geen inkomsten (meer) heeft, een inkomen van de 
overheid krijgt  Dat geldt voor werklozen, voor gepensioneerden, voor zieken  Indien de over-
heid hier niet actief zou tegemoetkomen, zouden alleen diegenen die daar de middelen voor 
hebben, zich kunnen verzekeren tegen mogelijk verlies van hun werk en hun inkomen  

Die visie op een actieve en herverdelende staat, vinden we ook terug in het pleidooi van de 
partij om zoveel mogelijk diensten van de overheid gratis of toch zo goedkoop mogelijk aan te 
bieden: openbaar vervoer, onderwijs, geneeskunde  Dat betekent in feite dat de overheid de 
kosten draagt, en dus dat de belastingbetalers (elk naar draagkracht) zorgen voor de financie-
ring van de diensten van de overheid  



126 Module 3 
Verkiezingen en partijen

Vooruit is een partij die – bouwend op haar geschiedenis – in eerste instantie oog heeft voor de 
zwakkeren in de samenleving  En de beste manier om ervoor te zorgen dat de zwakkeren aan 
boord kunnen blijven, is een overheid die voldoende investeert in de welvaartsstaat: onderwijs, 
huisvesting, bejaarden- en kinderopvang, sociale zekerheid, openbaar vervoer, betaalbare gezond-
heidszorg  Vooruit wil een overheid die duidelijke spelregels vastlegt en die ook doet naleven 

Na de Tweede Wereldoorlog werd de oude BWP omgevormd tot de BSP, de Belgische 
Socialistische partij  Die viel in 1978 uiteen in de Franstalige Parti Socialiste (PS) en de 
Socialistische Partij (SP)  Die naam werd in 2000 veranderd in sp a  en in 2021 in Vooruit  
www.vooruit.org

Vlaams Belang

Vlaams Belang is een partij die op relatief korte tijd heel stevig haar stempel op de politieke 
debatten heeft weten te drukken  Ook Vlaams Belang is te situeren in de geschiedenis van 
de Volksunie  De partij werd opgericht in 1978, en heette oorspronkelijk Vlaams Blok  De 
Volksunie had in 1977 deelgenomen aan de Belgische regering met het oog op het realiseren 
van een belangrijke stap in de staatshervorming, d w z  in de realisatie van meer autonomie 
voor Vlaanderen  Een aantal leden van de Volksunie vond echter dat hun partij zich veel te toe-
geeflijk had getoond, en zij stichtten een nieuwe partij die wat het Vlaams nationalisme betreft, 
geen compromissen wilde sluiten  Het Vlaams Blok streefde naar een volledige onafhankelijk-
heid van Vlaanderen  

In de tweede helft van de jaren 1980 begon de partij in haar programma en optreden meer 
nadruk te leggen op de terugkeer van niet-Europese migranten naar hun vaderland  Met de 
slogan ‘Eigen volk eerst’ boekte het Vlaams  Blok, na aanvankelijk matige successen, grote 
winst bij diverse parlementsverkiezingen  Hiermee werd het Vlaams Blok de Vlaamse variant 
van wat rechts-populistische partijen genoemd wordt  Ze leggen de nadruk op het moeilijke 
samenleven van verschillende culturen, en verwijten de andere partijen dat die het probleem 
niet willen zien en er niets aan willen doen  Daarom noemt men dergelijke partijen ook popu-
listisch: ze presenteren zich als de stem van de bevolking tegen een politieke elite die volgens 
hen de voeling met de echte problemen van de bevolking verloren heeft  

De oplossing bestaat voor het Vlaams Belang in de verwerping van de multiculturele samen-
leving  Immigranten – en dat gaat dan vandaag vooral over hun kinderen en kleinkinderen 
– moeten zich volkomen aanpassen aan de cultuur van het land waarin zij wonen  De aanwe-
zigheid van mensen met een andere achtergrond, werkt verstorend op onze samenleving, op 
het gebied van de economie, het sociale leven, de veiligheid  Het feit dat de politieke elites 
volgens het Vlaams Belang te veel aandacht hebben voor de behoeften van de allochtonen en 
niet genoeg voor hun plichten, en het feit dat de politieke elites niet voldoende aandacht heb-
ben voor de negatieve gevolgen van hun aanwezigheid op onze samenleving, is voor de partij 
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reden genoeg om die problemen voortdurend voor het voetlicht te brengen 

Het Vlaams Belang wordt door de andere partijen niet als een gewone partij gezien  Zij menen 
dat de standpunten te extreem zijn en ingaan tegen een aantal fundamentele waarden van 
onze samenleving, vooral dan tegen de principiële gelijkheid van alle mensen, wie of wat ze 
ook zijn  In 2004 werden een aantal organisaties die verbonden waren met het Vlaams Blok, 
veroordeeld voor het systematisch aanzetten tot racisme en discriminatie  De partij veranderde 
toen van naam – zij werd Vlaams Belang – en probeert in haar standpunten niet meer de visies 
te verkondigen waarvoor zij veroordeeld werd  Niettegenstaande (en misschien ook wel van-
wege) haar uitsluiting door de andere politieke partijen, boekte het Vlaams Belang sinds zijn 
ontstaan een hele reeks electorale overwinningen 

In Franstalig België bestaat een partij die tot dezelfde familie behoort als het Vlaams Belang: 
het Front National  Deze partij streeft niet naar Waalse of Franstalige onafhankelijkheid, maar 
verdedigt de Belgische staat  Het Front National speelt in het zuiden van het land geen rol van 
belang  
www.vlaamsbelang.org

De Vlaamse Liberalen en Democraten – Open Vld

 
De geschiedenis van de VLD is die van de Belgische Liberale Partij die officieel werd gesticht 
in 1846  Oorspronkelijk was zij een antiklerikale partij  Zij was ook een economisch liberale 
partij, d w z  een partij die de vrije markt verdedigde tegen het idee (van de socialisten) dat de 
economie door de overheid gestuurd moet worden 

Politieke partijen die erin slagen lang te overleven, hebben allemaal een eigenschap gemeen: 
zij kunnen zich aanpassen aan de veranderende samenleving  Een partij die dat niet doet, ver-
liest haar kiezers en verdwijnt  De huidige open Vld is dus sterk verwant aan de oude Liberale 
Partij, maar is een moderne variant ervan  In 1961 veranderde de Liberale Partij van naam  Zij 
werd toen de PVV (Partij voor Vrijheid en Vooruitgang)  Belangrijk was dat zij haar antiklerikale 
gedachtegoed achterliet  De partijleiding was ervan overtuigd dat de oude tegenstelling tus-
sen kerk en staat eigenlijk niet meer van belang was, en riep ook gelovigen die het eens waren 
met het economische programma van de partij op om voor de PVV te stemmen  Dat was een 
operatie die electoraal meteen vruchten afwierp  

Een andere belangrijke aanpassing – waar alle traditionele Belgische partijen doorheen moes-
ten – was de splitsing in twee eentalige partijen  Dat gebeurde in 1971  De Vlaamse PVV 
ging haar eigen weg  Aan Franstalige kant ontstond (na nog een paar naamswijzigingen) de 
Mouvement Réformateur of MR (waarvan ook het Brusselse FDF deel uitmaakt)  De PVV ging 
in de loop van de jaren tachtig onder impuls van Guy Verhofstadt haar ideologische profiel 
aanscherpen  De partij pleitte scherper dan voorheen voor een liberale economie en voor een 
burgerdemocratie  Het is ook onder impuls van Guy Verhofstadt dat de PVV in 1992 omge-
vormd werd tot de VLD: de Vlaamse Liberalen en Democraten  In 2007 heeft VLD haar naam 
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en partijlogo veranderd in Open Vld 

Centraal in het gedachtegoed van Open Vld staat de vrijheid  Die zit ook vervat in de term libe-
raal  De mens is een vrij wezen en die vrijheid moet maximaal gegarandeerd worden  Open Vld 
verzet zich dan ook op vele vlakken tegen een overdreven inmenging van de overheid  De staat 
moet zich beperken tot een aantal essentiële opdrachten, en moet zich niet inlaten met dingen 
die de private sector zelf even goed of beter kan doen  De overheid moet niet te veel zelf willen 
ondernemen, maar moet de mensen de mogelijkheden geven om te ondernemen  Open Vld 
verdedigt dus – zoals alle liberale partijen dat doen – de vrijemarkteconomie  De markt – het 
evenwicht tussen vraag en aanbod – kan beter regelen dan de staat  

Die visie op een beperkte staat gaat ook samen met het idee dat de overheid geen overdreven 
belastingen mag heffen  Een staat die heel actief is, heeft vele middelen nodig en moet die 
halen bij de mensen en de ondernemingen  Daardoor wordt ondernemen ontmoedigd  Je 
werkt dan meer voor de staat dan voor jezelf  De belastingsdruk moet dus binnen de perken 
blijven  Zo is Open Vld inzake milieubeleid eerder een voorstander van ecoboni- (het vermin-
deren van belastingen op milieuvriendelijke producten) dan van ecotaksen (het verhogen van 
belastingen op schadelijke producten)  

Open Vld pleit voor een staat die zijn uitgaven heel strikt onder controle houdt  Wat te veel 
wordt uitgegeven, moet tenslotte toch door de belastingbetalers opgebracht worden 

Open Vld pleit voor een burgerdemocratie  Ook hier zien we het centrale idee van de vrije mens 
opduiken  De invloed van overleg- en adviesorganen en van allerhande belangengroepen op 
de besluitvorming van de overheid moet teruggedrongen worden  Democratie is een zaak 
tussen de overheid en de individuele burgers  Die moeten dan ook via een referendum (een 
volksraadpleging waarbij op één vraag met ja of neen kan worden geantwoord) kunnen aan-
geven in welke richting er bestuurd moet worden  Zoveel mogelijk functies – zoals bijvoorbeeld 
die van de burgemeester – moeten door rechtstreekse verkiezingen ingevuld worden  

www.openvld.be

PVDA

De Partij van de Arbeid bestaat sinds 1979  Ze baseert zich op het marxisme en streeft naar 
een samenleving zonder klassen  Ze is een resoluut tegenstander van de vrijemarkteconomie  
Volgens PVDA werkt de kapitalistische vrije markt enkel voor het winstbejag van een kleine 
groep aandeelhouders en managers en heeft ze grote ongelijkheid tot gevolg  



129

Als alternatief stelt ze een geplande economie voor, die de sociale en ecologisch beste keuzes 
voor de samenleving maakt  Die planning wordt op een democratische manier georganiseerd, 
met participatie van de bevolking 

PVDA pleit voor eerlijke belastingen zonder fiscale voordelen voor multinationals en zonder fis-
cale achterpoortjes voor wie vermogend is  De partij wil de strijd tegen armoede opdrijven, de 
minimumpensioenen verhogen en belangrijke investeringen doen in gezondheidszorg, open-
bare diensten en klimaat  

De PVDA is de enige partij die als nationale partij georganiseerd is (PVDA-PTB) en actief is in 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel  PVDA kant zich sterk tegen nationalisme en separatisme  Ze 
pleit radicaal voor solidariteit over de grenzen heen  

Voor PVDA is wijkwerking en aanwezigheid in bedrijven erg belangrijk  De strijd voor een klas-
seloze samenleving wordt gevoerd door acties in wijken en bedrijven, door betoging, staking, 
pamfletten enzovoort. Door aan acties deel te nemen, worden de mensen bewust van hun 
maatschappelijk ondergeschikte situatie en van hun macht om daar iets aan te doen  Actie 
voeren dient dus niet alleen om onmiddellijk iets concreets te bereiken, maar om de mensen 
bewust te maken 
http://www.pvda.be/nl

Andere politieke partijen

Het Belgische politieke landschap is zeer gevarieerd  Vele breuklijnen verdelen onze samen-
leving, en die geven allemaal aanleiding tot politieke partijen die voldoende kiezers moeten 
weten te mobiliseren om in leven te blijven  Ook de Vlaamse helft van dat partijlandschap biedt 
een hele waaier van ideologische schakeringen aan  Toch zijn er ook nog andere politieke par-
tijen  De meeste daarvan nemen één of een paar keer deel aan verkiezingen, zonder ooit een 
rol van betekenis te spelen  Toch zijn er ook kleinere partijen die relatief weinig kiezers hebben 
en die toch lang blijven voortbestaan 

Zo bestond er in België sinds 1920 een Communistische Partij  Die behaalde vlak na de Tweede 
Wereldoorlog 13 procent van de stemmen en maakte tussen 1944 en 1947 ook deel uit van 
de regering  Maar die oude communistische partij is heel langzaam electoraal doodgebloed  
Voor partijen geldt een vaste regel: wie er niet meer in slaagt voldoende stemmen te behalen, 
verdwijnt  

Recenter in de tijd was er de partij LDD, een Vlaamse liberale partij gesticht in 2007 door de 
voormalige judocoach Jean-Marie Dedecker  De partij behaalde in 2009 8 zetels in het Vlaams 
Parlement  Maar bij de verkiezingen van 2014 behaalde LDD geen zetels meer 
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De kritiek op politieke partijen

Politieke partijen spelen in de hedendaagse democratieën een hoofdrol  Maar tegelijk zijn het 
ook instellingen die heel veel kritiek moeten incasseren  Vele burgers zeggen dat zij geen 
vertrouwen hebben in politieke partijen  Partijen zijn dan ook een zeer zichtbaar aspect van 
de politiek  Ze communiceren voortdurend, worden voortdurend om uitleg en verklaringen 
gevraagd  Partijen debatteren met elkaar over het beleid dat gevoerd moet worden  En par-
tijen laten zich regelmatig – bij verkiezingen – beoordelen  Ze zijn een zichtbaar en daardoor 
zeer makkelijk mikpunt van kritiek  We stellen hen verantwoordelijk voor dingen die we graag 
anders en beter zouden willen (en uiteraard ook voor de dingen die we goed vinden, maar 
die vallen altijd minder op)  Als je kijkt naar hun geschiedenis, zie je dat partijen eigenlijk heel 
wendbare organisaties zijn  Ze passen zich voortdurend aan de maatschappelijke ontwikkelin-
gen aan  Maar dat gaat relatief traag, en op elk moment van de geschiedenis hebben we het 
gevoel dat ze ‘het niet begrepen hebben’ of dat ze ‘zich moeten moderniseren’ 
Er zijn nog wel een aantal concretere redenen waarom partijen niet de meest geliefde politieke 
instellingen zijn 

De dubbele rol van politieke partijen

Partijen spelen een hoofdrol, wat meteen betekent dat we ze op vele plaatsen terugvinden  
Partijen zijn aanwezig in de samenleving, waar er gemobiliseerd en overtuigd wordt  Partijen 
zijn ook aanwezig in de politieke besluitvorming, daar waar regels gemaakt worden die de 
samenleving moeten sturen  Beide rollen zijn vatbaar voor kritiek  Als partijen te stevig met 
elkaar in debat gaan, zeggen critici dat ze meer met elkaar overeen zouden moeten komen en 
samen een goed beleid moeten voeren  Wanneer ze hun tweede rol vervullen – het samen met 
andere partijen besturen – dan zeggen de critici dat de partijen hun principes inslikken en niet 
leveren wat ze beloofden toen ze met elkaar in debat gingen  Alleen partijen die nooit bestu-
ren, en die dus nooit hoeven aan te tonen hoe lastig het kan zijn om samen met anderen naar 
oplossingen te zoeken, hoeven zich over deze kritiek geen zorgen te maken  

De interne werking van partijen

Partijen zijn grote organisaties, ook in een klein land of in een kleine regio  En grote organisa-
ties moeten geleid en gestuurd worden  Bij partijen gebeurt dat in het algemeen erg centraal  
Dat wil zeggen dat de partijleiding – een beperkte groep personen – de belangrijkste beslissin-
gen neemt  Omdat partijen met elkaar in competitie zijn, én omdat zij voortdurend met elkaar 
moeten onderhandelen, is het nodig om snel op de bal te kunnen spelen en met één stem 
te kunnen spreken  Dat zorgt ervoor dat partijen inderdaad heel strakke en centraal geleide 
organisaties zijn  Ze hebben het zeer moeilijk met interne democratie  Ze zijn veeleer – zoals 
de Oostenrijkse socioloog Robert Michels al in 1911 schreef – oligarchieën, een organisatie 
bestuurd door een kleine en beperkte elite  Vooral de groene partijen hebben geprobeerd om 
aan die ‘ijzeren wet van de oligarchie’ te ontsnappen, maar ook zij ondervinden dat het niet 
makkelijk is om tegelijk politiek succesvol te zijn én intern heel open en democratisch 
Partijen hanteren een strakke interne discipline  In partijen functioneren vele afzonderlijke indi-
viduen, maar van hen wordt vaak verwacht dat ze op één lijn staan, met één stem spreken  Als 
verkozenen in het parlement een stem uitbrengen, is dat niet hun persoonlijke voorkeur, maar 
de stem die binnen de partij is afgesproken  De verkozenen weten natuurlijk ook zelf waar hun 
partij voor staat en ze staan ook achter het standpunt van hun partij (zeker als het om grote 
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principes gaat)  Het grote voordeel van de interne discipline en strakke leiding in politieke par-
tijen, is dat het politieke debat geen onoverzichtelijke confrontatie is van honderden visies en 
meningen, maar van een handvol grote ideologieën  Het nadeel is dat er weinig  is die weinig 
ruimte laten voor individuele afwijkingen  

De financiering van partijen

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

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

Om in aanmerking te komen voor een dotatie van de overheid, moet een partij minstens één 
verkozene hebben  Partijen zijn dus relatief zeker van hun inkomsten zolang ze verkozenen in 
het parlement hebben  Maar partijen zonder verkozenen hebben het extra moeilijk en begin-
nen met een achterstand aan de verkiezingscampagne  Wie geen verkozenen heeft, krijgt geen 
geld. Ook nieuwe partijen moeten zelf hun financiële middelen bijeen scharrelen. Gevestigde 
partijen, die sowieso al goed scoren, krijgen een financiële voorsprong. Ze hebben het mak-
kelijker om bij de komende verkiezingen campagne te voeren en opnieuw in het parlement te 
geraken  Op die manier blijft de macht in dezelfde handen 

Bovendien is de financiering van partijen door de overheid bij ons erg ruim. Grote partijen zijn 
in staat om een flink vermogen op te bouwen. Ook daarop is er kritiek en zeggen heel wat critici 
dat het met minder moet kunnen 

“Het gezamenlijk vermogen van de Belgische partijen bedraagt zo’n 142 miljoen euro”, zegt 
Jef Smulders van het Instituut voor de Overheid, die voor zijn doctoraat onderzoek deed naar 
de inkomsten en uitgaven van politieke partijen  “Een klein deel van hun inkomsten halen ze 
bij leden en uit giften, maar 80 procent is belastinggeld  De partijen die vertegenwoordigd zijn 
in het parlement krijgen samen zo’n 70 miljoen euro per jaar aan financiering. De koek wordt 
verdeeld na de verkiezingen: hoe meer stemmen een partij haalt, hoe meer overheidsdotatie 
ze jaarlijks binnenrijft ” 

“Partijen spenderen het geld aan verkiezingscampagnes, maar ook aan communicatie en de 
partijorganisatie, loonkosten voor personeel bijvoorbeeld  In Vlaanderen zijn die uitgaven dub-
bel zo hoog als die voor communicatie, en bij de Franstalige partijen liggen ze zelfs vier keer 
hoger  De enige uitzondering in ons land is Vlaams Belang: zij spenderen het meest aan com-
municatie. Dat geldt overigens voor alle uiterst rechtse partijen in Europa. Affiches, filmpjes of 
flyers nemen de grootste hap uit hun inkomsten. Ze kunnen minder deelnemen aan het beleid 
en moeten de kiezer dus op een andere manier overtuigen ”6 

6  https://nieuws kuleuven be/nl/campuskrant/1718/campuskrant-2017-2018-nr-7/
krijgen-belgische-politieke-partijen-te-veel-belastinggeld
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Dringen in het centrum

Je hoort wel eens zeggen dat verkiezingen eigenlijk niet veel zin hebben, omdat de partijen niet 
(meer) op fundamentele punten met elkaar van mening verschillen  Ze gelijken inhoudelijk veel 
te veel op elkaar  Uit het overzicht van de politieke partijen in Vlaanderen hebben we inderdaad 
gezien dat de politieke partijen die uit de 19e eeuw stammen, ontstaan zijn rond tegenstellin-
gen die op dat moment heel scherp waren: vrije markt of staatseconomie, de kerk of de staat  
Die tegenstellingen zijn vandaag niet meer zo scherp, althans niet binnen de nationale staten  
Partijen zijn wat dat betreft inderdaad dichter bij elkaar gekomen  

Maar dat is ook een direct gevolg van de democratie  In een democratie worden compro-
missen gesloten en probeert men beslissingen te nemen die met heel verschillende visies 
rekening houden  Besturen gebeurt in een democratie met andere woorden altijd vrij kort bij 
het midden  Partijen weten en ervaren dat, en passen zich daaraan aan  Welke zin heeft het 
radicale standpunten te verkondigen, als besturen betekent dat je je toch moet aanpassen aan 
de standpunten van de anderen? Dan krijg je toch de kritiek dat je niet levert wat je beloofd 
hebt  En zo komen partijen inderdaad langzaam dichter bij elkaar  Dat wil echter niet zeggen 
dat ze precies hetzelfde beweren en beloven  Wie de moeite neemt aandachtig te luisteren, en 
wie weet wat de fundamentele uitgangspunten van de verschillende partijen zijn, kan best wel 
zien waar de verschillen zitten  

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


