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Inleiding

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

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

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

A

B

C

D

E

F

G

H

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

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

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

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

Gesprek 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“De regels worden door de meerderheid vastgelegd.”

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

“De regels worden altijd toegepast zonder enige willekeur.”

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

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

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

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

en onpartijdige rechtbanken.”

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

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

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

zijn. 
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De Grondwet: 
neerslag van afsprakenB

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

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

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

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

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

const_nl.html.

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

de thema’s die ter  
sprake komen.

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

d.  Wat is je algemene 
indruk van de 
Grondwet?

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

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

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

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

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

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

pende macht, de herziening van de Grondwet.

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

Actie 
Vergelijk de Grondwet met een schoolreglement:

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

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

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

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

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

Focus
Zoek in de verzamelde informatie op:

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

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

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

ontwerp in de ene of de andere richting te bewegen?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het stembord in het Vlaam
s P

arlem
ent
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D De Belgen zijn gelijk voor de wet

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

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

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

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

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

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

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

vrouwen (bijvoorbeeld bedrijven).

EVOLUTIE VAN HET AANTAL VROUWEN IN DE VERSCHILLENDE 
OVERHEDEN 

gemeente

% vrouwen 1988 1994 2000 2006 2012 2018

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

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

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

provincie

% vrouwen 1988 1994 2000 2006 2012 2018

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

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

Gouverneurs 0 10 20 0 20 *

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

 ● www.vlaamsparlement.be 

 ● www.europarl.europa.eu

 ● www.belgium.be

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

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

2014

40,7%

2019

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

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

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

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

27 maart 2003).

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

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

Foto: discriminatie .nl 
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De scheiding der machtenE

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

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

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

Basisinformatie:  
Wat betekent de scheiding der machten?

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

Trias politica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van het Vlaams Parlement? 

Goedgekeurde ontwerpen en voorstellen van decreet

Basisinformatie

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

Initiatief van...
regering
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’09-’14
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20%

19%

73

124

91

96

81

Aandeel
voorstellen
parlement

parlement

Bron: website Vlaams Parlement

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

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

Bovendien zijn een groot deel daarvan verkapte 
regeringsvoorstellen, zegt Vlaams Parlementsvoorzit-
ter Jan Peumans (N-VA). De parlementaire procedure 
voor een voorstel van decreet verloopt een pak sneller 
dan die voor een regeringsontwerp. Als de regering in 
tijdnood komt en een beslissing snel moet worden 
genomen, vraagt ze aan parlementsleden van de 
meerderheid om de beslissing via een voorstel te laten 
goedkeuren. ‘De kabinetten steken dat in elkaar en de 
parlementsleden zetten daar hun handtekening 
onder’, zegt Peumans. ‘Sommigen weten zelfs amper 
waarover het gaat.’
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2. Het parlement keurt elk jaar de begroting goed. 
Dat is de raming van de uitgaven en de inkomsten (door het innen van de belastingen). De 
begrotingsbesprekingen zijn een belangrijk moment van politieke controle op het beleid van 
de regering. Een fractie die de begroting niet goedkeurt, keurt daarmee ook het beleid van de 
regering af. De begroting wordt in de praktijk altijd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 . DE REGERING IS DE UITVOERENDE MACHT

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

De Vlaam
se regering (oktober 2019)
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Basisinformatie

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

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

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

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

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

Basisinformatie

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

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

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

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

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

Een onafhankelijk gerecht

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

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

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

Lees de drie artikels over de GAS-boetes. 

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

 ● Wat betekent ‘rechtsonzekerheid’? 

Leesopdracht: AS-boetes

Opinie

(…) (Gasboetes zijn) een idee dat 

volledig haaks staat op de liberale  

en socialistische traditie van de 

scheiding der machten en verde-

diging van de rechtsstaat. De GAS- 

regeling is een democratisch onding, 

creëert een arbitrair lokaal minis-

trafrecht, waarbij de burger onder-

worpen wordt aan de grillen van een 

lokale burgemeester, zonder op veel 

bescherming van een onaf hankelijke 

rechter te kunnen rekenen. De 

bloemlezing aan absurde verbods-

bepalingen waarvoor vandaag al 

GAS-boetes aangerekend worden, 

bewijst dat die vrees niet theoretisch 

is, maar zeer reëel. De bestaande 

GAS-regeling, ooit ingevoerd om  

reële overlast als sluikstorten of 

klein vandalisme aan te pakken,  

was inmiddels al uitgedeind tot  

een wapen in handen van iedere  

burgemeester die zijn gemeente  

of stad arbitrair wilde kneden. Met 

absolute lokale willekeur en dus 

rechtsonzekerheid tot gevolg. Maar 

nog was het niet genoeg, en dus 

moest de leeftijdsgrens verlaagd 

worden, en de boete verhoogd.

Yves DESMET, hoofdredacteur 

(De Morgen, 1 juni 2013)

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

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



64 Democratie en rechtsstaat
E De scheiding der machten

Yorick Jansens

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

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

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

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

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

GEBREK AAN PLAATSEN VOOR  
GEÏNTERNEERDEN NU OOK DOOR  
GENTSE RECHTBANK AANGEKLAAGD 

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

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

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

BELGISCHE STAAT 
VEROORDEELD  

VOOR UITBLIJVEN 
PRAKTIJKTESTS

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

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

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

Leesopdracht: Scheiding der machten
Lees de volgende artikels.

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

artikel? 
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F Zonder persvrijheid geen 
democratische rechtsstaat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wat houdt deze maatschappelijke functie in?

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

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

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

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

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

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

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

Enkele punten van kritiek:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Steven Samyn
Het Nieuwsblad, 14/05/2010

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

Het Journaal van VRT
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Verdwalen op het internet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informatiebronnen. 
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En Wikipedia? 

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

Actie 
De (digitale) schoolkrant. 

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

moet zijn. 

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

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

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

Basisinformatie

Wat is een autoritaire staat?

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

Wat is een totalitaire staat?

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

Wat is fascisme?

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: wjarek/Shutterstock .com
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erdenkingsteken, Berlijn

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

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

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

b. Zie je in de Europese 
samenlevingen tekenen 
waaruit blijkt dat de 
basiswaarden van  
de democratie  
aangetast worden?
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Samenvatting Module 2

 * democratie en rechtsstaat

 * de Grondwet

 * de meerderheid beslist

 * de minderheid is beschermd

 * gelijk voor de wet

 * drie machten

 * het parlement

 * de regering

 * de rechterlijke macht

 * een vrije pers

 * betrouwbare informatie op internet

 * de autoritaire staat

 * de totalitaire staat

 * fascisme
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