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Vooraf
Samenleven vraagt om afspraken. In België bestaan er tal van regels die orde moeten brengen 
in de samenleving. Afhankelijk van de overheid die ze uitvaardigt, spreken we van beslui-
ten, decreten, ordonnanties, wetten, verdragen enzovoort. Ze kunnen van toepassing zijn op 
verschillende niveaus: gemeentelijk, provinciaal, gewesten en gemeenschappen, federaal, 
internationaal 

Toen België in 1830 onafhankelijk werd, legde de Grondwet een unitaire staatsstructuur vast. 
Dat betekende onder andere dat het bestuur van het land berustte bij één parlement en één 
regering  Daarnaast bestond er een gemeentelijke en provinciale overheid 

Af vlug bleek dat er belangrijke culturele en regionale verschillen bestonden  Op een vreed-
zame manier (compromiscultuur) werd gezocht naar een bestuursvorm die aan de verschillen 
tegemoetkwam  Naast de federale overheid ontstonden er gemeenschappen en gewesten 

In deze module bekijken we van nabij die verschillende overheidsniveaus  Maar we doen dat 
vanuit een specifieke invalshoek: de afvalproblematiek. Die vormt de rode draad door de hele 
module  De afvalproblematiek is een dankbaar uitgangspunt om te onderzoeken hoe de poli-
tieke besluitvorming op de verschillende overheidsniveaus tot regels leidt  We beginnen met 
het niveau dat het dichtst bij ons staat – de gemeente – en verkennen verder de andere niveaus 
in steeds verwijdende cirkels: de provincie, Vlaanderen, België en de Europese Unie.

In deze module vindt u:
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Doelstellingen

De doelstellingen van deze module komen overeen met de vakoverschrijdende eindtermen.  
Concreet werken we hier aan:

Kennisinhoud: 
 ● de overheden en instellingen zijn de institutionele kaders waarbinnen de besluitvorming 

op een democratische wijze geregeld wordt;
 ● de werking van die overheden en instellingen is nog niet perfect, maar wordt nog voort-

durend bediscussieerd en bijgestuurd, vanuit kritische reflectie vanuit de maatschappij;
 ● de samenstelling, werking en bevoegdheden van de politieke overheden en instellingen; 

duiding van bijvoorbeeld journaal en politieke artikels;
 ● vanuit het oogpunt van de mondialisering het groeiende belang van de instellingen en 

besluitvorming van Europese en internationale instellingen;
 ● gelijkenissen en verschillen tussen de formele besluitvorming op verschillende niveaus;
 ● voor- en nadelen van alternatieve besluitvormingsprocedures  

Vaardigheden
 ● binnen de overheden en instellingen gericht informatie opvragen en analyseren;
 ● stappen uitstippelen en ondernemen om te participeren aan of te reageren op de 

besluitvorming;
 ● een democratische besluitvormingsprocedure uitwerken en naleven;
 ● met elkaar in discussie treden en een beargumenteerd standpunt innemen;
 ● een concrete actie zo opzetten dat ze maximaal kans op slagen heeft 

Attitudes
 ● positief-kritisch staan tegenover de politieke overheden en instellingen;
 ● bereid zijn om positief-kritisch mee te denken over het optimaliseren van de overheden 

en instellingen;
 ● wensen te participeren aan de besluitvorming;
 ● zich inzetten om tot een democratische besluitvorming te komen 
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Starten (blz . 116)

In de startopdracht verkennen de leerlingen hun directe leefomgeving en hoe daar met afval 
omgegaan wordt  Iedereen kan zich herkennen in een aantal goede maar ook minder goede 
voorbeelden  De startopdracht leidt tot de conclusie dat er wel degelijk afspraken en regels 
nodig zijn om met ons afval om te gaan. Als iedereen zomaar wat doet, dan wordt het een 
puinhoop 
Die regels worden door de overheid op een democratische manier afgesproken en uitgevoerd 
en waar nodig ook afgedwongen  

Opzoeken (blz . 118)

Het antwoord op bepaalde vragen kan van gemeente tot gemeente verschillend zijn  Dat komt 
omdat de gemeenten heel wat vrijheid en autonomie gekregen hebben bij het uitvoeren van 
hun taken  

Weten: Wat doet de gemeente (blz . 119) 

Het kan zinvol zijn om met uw klas het gemeentehuis te bezoeken en kennis te maken met 
verschillende gemeentediensten. Wat de leerlingen opgezocht hebben, wordt op die manier 
aanschouwelijk en concreet 

Op de website van de gemeente staat gewoonlijk actueel nieuws, informatie over de verschil-
lende diensten die de gemeente aanbiedt, contactpersonen, adresgegevens, openingsuren, 
veel gestelde vragen enzovoort  
Daarnaast geven de gemeenten een informatieblad uit, met nuttige en interessante informatie 
over het leven in de gemeente en de belangrijkste beslissingen van het gemeentebestuur 

Opzoeken (blz . 119)

De gemeente doet uiteraard meer dan een afvalbeleid voeren  We laten de leerlingen zoeken 
naar concrete voorbeelden van andere gemeentetaken 

De gemeenteA
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Weten: Wie doet wat in de gemeente (blz . 120) 

Regels over huisvuilophaling, de kostprijs van een vuilniszak, de werking van het container-
park, …. : in elke gemeente is er een bestuur (het college van burgemeester en schepenen) dat 
dit in goede banen moet leiden en in elke gemeente is er een gemeenteraad die het bestuur 
controleert en de gemeentelijke reglementen moet goedkeuren   

Deze twee-deling van enerzijds een democratisch verkozen vertegenwoordiging die regels met 
een meerderheid moet goedkeuren en die controleert, en anderzijds de uitvoerende macht die 
bestuurt, zullen we doorheen heel deze module terugvinden. Ze vormt de essentie van onze 
democratische overheden op de verschillende bestuursniveaus 

Extra info over de werking van de gemeenteraad

Burgers kunnen steeds een gemeenteraad bijwonen en de verslagen inkijken  Maar een 
gemeenteraad bespreekt vaak erg technische dossiers, zoals budgetwijzigingen of de aan-
besteding van een aankoop door de gemeente  Als u als leraar gebruik wil maken van de 
documenten van de gemeenteraad, dan maakt u het best vooraf een selectie. Sommige steden 
(onder andere Leuven, Gent en Antwerpen) hebben ook een audioverslag van de gemeente-
raad wat de sfeer van de debatten uiteraard beter weergeeft 

De gemeenteraad wordt samengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad en komt 
meestal één keer per maand samen, behalve in de vakantieperiode.
De voorzitter van de gemeenteraad stelt de agenda op, maar de gemeenteraadsleden kunnen 
tot drie dagen voor de zitting nog eigen agendapunten toevoegen 
De agenda wordt ten minste zeven dagen voor de vergadering opgestuurd aan alle 
gemeenteraadsleden 

Om geldig te kunnen beraadslagen moeten er minstens de helft + 1 van de gemeenteraads-
leden aanwezig zijn. Als dat niet het geval is, kan de voorzitter een of meer buitengewone 
vergaderingen beleggen. Verschijnt een agendapunt voor de derde keer, dan kan er geldig 
over beraadslaagd worden, ongeacht het aantal aanwezige leden.
De gemeenteraad beslist bij meerderheid  Elk voorstel heeft dus de helft + 1 van de stemmen 
nodig, om goedgekeurd te worden. Onthoudingen worden niet meegeteld.

Weten: De provincie (blz . 120) 



70 De overheid
B Vlaanderen

B Vlaanderen

Doen (blz . 122)

De leerlingen staan stil bij wat ze zelf aan afval hebben geproduceerd gedurende de afgelopen 
week en wat er met dat afval zou gebeuren (gerecycleerd of niet?)  We gebruiken dit lijstje ver-
der (Doen blz 123) om de rangorde voor het behandelen van afval te illustreren  

Extra (blz . 122)

Wat we zelf weggooien, is lang niet alle afval die geproduceerd wordt. Bij de enorme hoeveel-
heden productieafval en verpakkingsafval staan we hier even stil 

Weten (blz . 123 )

De rangorde om afval te benaderen, wordt ook wel de ladder van Lansink genoemd. Deze 
rangorde is de internationale standaard voor afvalbeleid 

Doen (blz . 123)

Om de rangorde aanschouwelijk te maken, kunt u een ladder in de klas zetten of een ladder 
tekenen op het bord  
De leerlingen schrijven op post-its wat ze de afgelopen week hebben weggegooid en nemen 
de foto’s van de startopdracht bij de hand. 

Voor elk item gaan we in een klasgesprek na wat er mee gebeurt en kleven de leerlingen de 
post-its en foto’s op de juiste sport van de ladder. 
In een tweede ronde zoeken de leerlingen naar oplossingen om de verschillende items naar 
een sport lager te krijgen of zelfs helemaal te vermijden  

Weten (blz . 124)

Deze tekst gaat dieper in op de Ladder van Lansink en maakt de verschillende sporten op die 
ladder concreet en aanschouwelijk  
Hoewel de vijf leesteksten een geheel vormen, hebben we ervoor gekozen om ze niet allemaal 
na elkaar op te nemen  Ze worden regelmatig afgewisseld met praktische oefeningen  Met 
die aanpak zullen de leerlingen makkelijker de nieuwe inzichten kunnen verwerken  Sommige 
oefeningen kunt u zowel individueel als klassikaal laten doen  

Doen (blz . 125)
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Opzoeken: Verbrandingsovens (blz . 127)

Er zijn in Vlaanderen heel wat verbrandingsovens. Enkele voorbeelden: Antwerpen, Doel, 
Willebroek, Grimbergen, Wilrijk, Drogenbos, Houthalen-Helchteren,…

Een verbrandingsoven mag niet zomaar gebouwd worden  Er zijn twee vergunningen voor 
nodig: een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning. Het verkrijgen van deze 
vergunningen vereist het doorlopen van de verschillende procedures  
Bedrijven die een milieuvergunning (klasse1) voor een bepaald type verbrandingsoven willen, 
moeten die vergunning aanvragen bij de deputatie van de provincie  
Dan begint een onderzoek, worden er adviezen gevraagd en doet de deputatie een uitspraak. 
Tegen de uitspraak van de deputatie kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de Minister 
van Leefmilieu  

Doen: emeenteraad (blz . 127 )

Verdeel de rollen en zorg voor een duidelijke structuur van het debat  De rol van de voorzitter 
van de gemeenteraad is zeer belangrijk om het debat in goede banen te leiden  De voorzitter 
moet een neutrale rol aannemen en ervoor zorgen dat iedere mening aan het woord komt 

De schepen van Leefmilieu en de burgemeester schetsen eerst het probleem 
Vervolgens geven de gemeenteraadsleden hun mening en wordt er gezocht naar een moge-
lijke oplossing  

Laat de klas voldoende debatteren en zoeken naar een compromisvoorstel dat door een ruime 
meerderheid wordt gesteund  
Pas wanneer duidelijk is dat er een goed compromis bereikt is, wordt er gestemd. 
…
Op de volgende pagina vinden de leerlingen hoe het er in een bepaalde gemeente echt aan 
toe ging  Lees het krantenartikel pas na het debat  Dat maakt de verrassing wellicht groter 

Weten: Vlaanderen maakt regels voor ons afval (blz . 128 )

Het afvalbeleid in Vlaanderen vindt zijn wettelijke basis in het Materialendecreet  Dit decreet 
bouwt eigenlijk verder op een Europese Richtlijn: namelijk de Europese kaderrichtlijn (EG) 
2008/98 voor het beheer van afvalstoffen. 

Het Materialendecreet omvat de basisprincipes en wordt verder uitgevoerd via Besluiten van 
de Vlaamse Regering, ministeriële besluiten en omzendbrieven. 

Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstof-
fen, het VLAREMA, is zo een Besluit van de Vlaamse Regering. Het bevat meer gedetailleerde 
voorschriften over afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling, vervoer, de registerplicht 
en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid  

De Vlaamse Minister voor Leefmilieu is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid  
Ze heeft hiervoor een administratie (het ministerie voor Leefmilieu, Natuur en Energie) en de 
OVAM  (www.ovam.be) 
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Over haar beleid wordt de minister ondervraagd in het Vlaams Parlement, in het bijzonder in 
de Commissie Leefmilieu  

Heel wat achtergrondinformatie over wat er met ons afval gebeurt, kunt u op de volgende sites 
vinden: 

http://www.ovam.be/onderwijs 

http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu#afval

http://www.vlaamsparlement.be/vp/commissies/index.html

www.belgium.be/nl/leefmilieu/duurzaam_consumeren/afval/recycleren/, 

Extra: Het Vlaams Parlement (blz . 129)

Doen (blz . 129)

Extra: Wat doet het Vlaams Parlement? (blz . 130)

Extra: De Vlaamse Regering (blz . 130)

Doen (blz . 131)

Extra: De bevoegdheden van Vlaanderen (blz . 131)

De opsomming van de bevoegdheden wordt hier geconcretiseerd met voorbeelden  Die 
kunnen duidelijk maken dat de Vlaamse overheid bezig is met zaken die de burger echt aan-
belangen  Het wordt nog concreter als u voorbeelden geeft (of die door de leerlingen laat 
zoeken) uit hun eigen leefwereld (onderwijs, vervoer, jeugdbeleid, sport, toerisme, verkeer,…)

Voor dit onderdeel kunt u ook gebruikmaken van de klasposter uit ons educatieve materi-
aal waarop de Vlaamse (en federale en Europese) bevoegdheden zijn opgesomd en 
uitgebeeld met tekeningen  (zie http://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-klas/

lespakketten-en-educatief-materiaal/set-van-6-klasposters)
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C België

Weten (blz . 131) 

Op vlak van leefmilieu en gezondheid zijn er een aantal bevoegdheden die door de federale 
overheid worden uitgeoefend, maar de meeste verantwoordelijkheid ligt toch bij de gewesten.

Een overzicht van de federale bevoegdheden

We geven een overzicht met een concreet voorbeeld van de bevoegdheden  Het belangrijkste 
is dat de leerlingen begrijpen dat besluitvorming voorkomt op elk niveau en dat elk niveau zijn 
eigen bevoegdheden heeft  Bepaalde bevoegdheden komen terug op verschillende niveaus  
Zoals bijvoorbeeld de milieubevoegdheid, waar niet alleen de deelstaten maar ook de federale 
overheid en Europa bevoegdheden hebben. Al die niveaus kunnen, binnen hun bevoegdhe-
den, initiatieven nemen. 

Uitgebreide informatie over de klimaatbevoegdheid en de andere bevoegdheden van de fede-
rale overheid vindt u op www.belgium.be 

U kunt hier ook gebruikmaken van onze klasposters over de Vlaamse, federale en Europese 
bevoegdheden (zie www.dekrachtvanjestem.be)  

Extra 

U kunt analoog met de Vlaamse overheid ook dezelfde oefening maken voor de federale 
overheid  

 ● Welke partijen hebben zetels in de Kamer?
 ● Wie zit er in de federale regering? 
 ● Welke bevoegdheid heeft elke minister? 
 ● Maak een collage van de federale regering 

De leerlingen kunnen de antwoorden zoeken op de website van de Kamer 
www.dekamer.be en op www.belgium.be   
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D Europa

Weten: Europa maakt regels  voor de lidstaten van de EU 
(blz .135)

Weten: Het Europese afvalbeleid (blz .136) 

De basis voor ons milieubeleid in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, ligt bij de Europese Richtlijn. 
Elke lidstaat moet die Richtlijn in zijn land omzetten in nationale (of regionale) wetgeving en 
invoeren  Elke lidstaat kan ervoor kiezen om strengere regels te maken dan de Europese 
Richtlijnen, maar niet minder strenge.

Extra: Oplader (blz 136)

Extra: Niet alleen een Europees probleem (blz 137)

Strenge regels bij ons, kunnen ook negatieve gevolgen hebben. Het krantenartikel illustreert 
dat  Met afval valt immers grof geld te verdienen en afval dumpen in ontwikkelingslanden is een 
groeiende winstgevende handel  

Doen: Stellingen (blz 138) 

Verdeel de klas in groepjes van 5 leerlingen  
Elk groepje gaat aan een tafel zitten waar een stelling in het 
midden op een groot blad geschreven staat  Het blad is met 
een dikke lijn in twee helften verdeeld  Boven die lijn komen 
de pluspunten of de argumenten voor, onder die lijn komen 
de minpunten die de leerlingen kunnen bedenken bij de 
stelling 

Elk groepje krijgt 5 minuten de tijd om over een stelling argumenten pro en contra te noteren  
Na 5 minuten schuiven de leerlingen door naar een andere stelling  De groepjes hoeven niet 
samen te blijven, maar kunnen telkens opnieuw gemixt worden.
Wanneer ze bij een volgende stelling komen, gebruiken ze een nieuwe kleurstift om hun argu-
menten te noteren. Een argument dat er al staat, wordt niet herhaald. Bedoeling is om bij de 
argumenten die al op het blad staan, nog extra argumenten te bedenken.

Zo gaan we verder tot iedereen alle stellingen heeft gezien  Het wordt vast steeds moeilijker 
om nog nieuwe argumenten te bedenken  Creatief en goed doordenken is dus de opdracht!

Stelling

Argumenten voor 
deze stelling

Argumenten tegen 
deze stelling
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De stellingen (hieruit zoveel stellingen kiezen als u groepjes maakt):
1. Als iedereen bewuster met afval omgaat, dan is er geen afvalprobleem.
2. Sluikstorten beboeten heeft geen enkel effect 
3. Mensen moeten hun afval gratis naar een containerpark kunnen brengen  
4. De overheid moet plastic verpakkingen verbieden 
5. Producten zonder verpakking moeten goedkoper zijn dan producten in een verpakking 
6. Drank in plastic flessen moet verboden worden.
7. Wie defecte elektrische apparaten inruilt, krijgt een fikse korting bij aankoop van een 

nieuw apparaat 
8. De overheid moet in geld voorzien om alle plastic afval uit zee op te ruimen 
9. Bedrijven die betrapt worden op illegaal afvalstorten, moeten alle kosten voor de oprui-

ming betalen en een fikse boete erbij.
10. Het is normaal dat er bedrijven zijn die geld willen verdienen aan het dumpen van afval  

De landen waar het afval gedumpt wordt, moeten zelf maar zorgen voor wetten en 
regels 

Weten (blz . 139)

Het samenvattende schema van onze overheden met vertegenwoordiging en bestuur  De rech-
terlijke macht zit hier niet in vervat, maar werd behandeld in de module 2 van de map.

Afsluiten (blz . 140)

Een dag in mijn leven… . Welke overheid zorgt ervoor 
dat alles vlot verloopt vandaag? 

Nr. Welke overheid?

1 Klokradio op half zeven, ik sta op met StuBru.
Wie is bevoegd voor media?

De Vlaamse gemeenschap

2 Vlug onder de douche, om wakker te worden.
Wie zorgt er voor watervoorziening?

Het Vlaamse Gewest 

3 Vandaag een eitje bij het ontbijt 
Wie zorgt voor de voedselveiligheid?

Het federale niveau
Het Europese niveau

4 Het stortregent, gelukkig is de bus op tijd, in het trein- 
station zie ik mijn vriendin 
Openbaar vervoer:
• Wie organiseert het busvervoer?
• Wie organiseert het treinvervoer?

Het Vlaamse Gewest (De Lijn) 
Het federale niveau (NMBS)

5 We wandelen naar school. Eerste uur: wiskunde…
Wie is bevoegd voor onderwijs?

De Vlaamse gemeenschap
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6 Tijdens de pauze wordt er druk gepraat over de 
ontsnapping van enkele gevangenen uit de gevangenis 
Wie is bevoegd voor justitie?

Het federale niveau

7 Na school loop ik even langs bij mijn grootvader, hij moet 
formulieren invullen voor zijn pensioen 
Wie is bevoegd voor de sociale zekerheid (o a  de pensioen- 
regeling)?

Het federale niveau 

8 Ik haal nog net het begin van de baskettraining 
Wie is bevoegd voor het sportbeleid?

De Vlaamse gemeenschap

9 VRTnws bericht over de aanleg van een groot 
windmolenpark  De omschakeling naar groene energie is 
belangrijk in de strijd tegen de klimaatopwarming 
Op welk niveau bindt men de strijd aan tegen de 
klimaatopwarming?

Het Vlaamse Gewest  
Het federale niveau 
Het Europese niveau 
(Maar ook steden en gemeenten 
en de provincies voeren 
een lokaal beleid tegen de 
klimaatopwarming) 

10 Op sociale media zie ik dat er heel wat vacatures zijn voor 
technische jobs in het leger 
Wie is bevoegd voor defensie?

Het federale niveau

De leerlingen zoeken op of het gaat om een gemeentelijke, provinciale, Vlaamse, federale of 
Europese bevoegdheid  

In deze afsluitende oefening komen alle bestuursniveaus uit de map nog eens aan bod en 
wordt de link nog eens gelegd tussen politiek, overheid en het dagelijkse leven. 

Noot
Het onderscheid tussen gewestbevoegdheden en gemeenschapsbevoegdheden is niet zo
makkelijk terug te vinden voor de leerlingen  Meestal wordt er in de media geen melding
gemaakt van dat onderscheid. Het is dan ook voldoende dat leerlingen ‘Vlaanderen’ als
bevoegde overheid noteren bij een gewest- of gemeenschapsbevoegdheid 
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Colofon

Het educatief materiaal voor de leerlingen van de tweede, derde en vierde graad bso 
kwam tot stand met de medewerking van: prof. K. Deschouwer, dr. J. Moulaert, W. Taelman, 
H. Vanoppen, C. De Wilde, F. Decoster, I. Droesbeke, W. Dupon, D. Hoflack, K. Lamon,  
P. Martin, W. Schuermans, P. Baeten, C. Wyns.

Eindredactie: Kris Van den Bremt, educatieve dienst van het Vlaams Parlement.
Onze bijzondere dank aan: de cartoonisten ian, zak en Eric Meynen voor hun enthousiaste 
medewerking 

De Kracht van je Stem wordt gestuurd door de stuurgroep:
Voorzitter: Francis Decoster
Leden: Els Vermeire, coördinerend inspecteur dep. onderwijs

Kris Deschouwer, professor VUBrussel, departement Politieke Wetenschappen
Marc Hooghe, professor KULeuven, departement Politieke Wetenschappen.
Ellen Claes, professor KULeuven, faculteit sociale wetenschappen
Els Van Hemelrijck, kinderrechtencommissariaat
Stefaan Walgrave, professor Universiteit Antwerpen
Chris Wyns, expert onderwijs en burgerzin
Miette Plessers, Pedagogisch begeleider, Katholiek onderwijs Vlaanderen
Luc Vernaillen, hoofdadviseur pedagogische begeleidingsdienst, GO!
Elisabeth Serreyn, pedagogisch begeleider OVSG
Adelheid Van Hauwermeiren, pedagogisch adviseur POV
Geert Rits, commissiesecretaris Vlaams Parlement
Kris Hoflack, directeur communicatie, externe relaties en informatie Vlaams Parlement
Kris Van den Bremt, educatieve dienst Vlaams Parlement
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