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Inleiding.  

Binnenkort zijn er opnieuw verkiezingen. 2014 is zeker geen gewoon verkiezingsjaar. De 
verkiezingen voor het Europese, het federale Belgische en het Vlaamse parlement vallen 
samen.  
 
Toch zijn de uitzondering van samenvallende verkiezingen niet de enige reden om het 
historisch karakter ervan te benadrukken. De federale verkiezingsuitslag van 2010 bleek 
lange tijd een onontwarbaar kluwen voor de Belgische politieke klasse. België schreef 
immers bijzonder overtuigend het record van de langste regeringsvorming in de 
wereldgeschiedenis op zijn naam. Ons land zat niet minder dan 541 dagen zonder 
regering, waarmee het Cambodja (353 dagen) en Irak (289 dagen) achter zich liet.   
 
Dat het Belgische verhaal zich steeds moeilijker laat schrijven blijkt uit de opgang van de 
partij N-VA, die op langere termijn een onafhankelijk Vlaanderen nastreeft. Boegbeeld 
Bart De Wever is nog steeds erg populair in Vlaanderen, terwijl hij in het zuiden van het 
land net niet het etiket van baarlijke duivel draagt. Hierbij komt nog dat Vlaanderen van 
oudsher rechtser stemt dan het linksere Wallonië. 
 
Niet alleen op politiek vlak is België erg verdeeld. We leven ook in volkomen andere 
culturen. Immers, hoeveel Franstalige Belgische artiesten kan jij opsommen? En hoe vaak 
kijk jij naar de Franstalige Belgische televisiezenders? Meerdere onderzoeken toonden 
dan ook aan dat de berichtgeving in de media ten noorden en ten zuiden van de taalgrens 
grondig verschilt. Alleen de Rode Duivels lijken momenteel de landsdelen te verenigen.             
 
In de volgende hoofdstukken behandelen we zeker deze bonte Belgische diversiteit: de 
zes regeringen gebaseerd op drie taalgemeenschappen en drie economische gewesten 
voor -slechts- elf miljoen Belgen, de katholieke, liberale en socialistische zuilen die het 
politiek en maatschappelijk landschap zo lang beheersten, de heropleving van het Vlaams 
nationalisme en de plaats van Brussel in het land.  
 
We beginnen echter met de moeilijke discussie over het concept democratie. Laat je niet 
ontmoedigen door de eerder theoretische eerste bladzijden. Later beantwoorden we 
zeker de vragen die jou aanbelangen: Waarvoor staan de politieke partijen? Hoe verlopen 
verkiezingen? Wie mag stemmen? En, wat gebeurt er met je stem? 
 
Via de handige verwerkingsopdrachten kan je nagaan in hoeverre je de leerstof beheerst.  
 
Als toemaatje staan er uitgewerkte projectopdrachten en een begrippenlijst op de 
website sociale wetenschappen:  http://sw.augustinus-bree.be/ 
 
Ze spreken de creatieve en ondernemende geest van iedere leerling aan.  
 
Veel politiek plezier. 
 

http://sw.augustinus-bree.be/
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Democratie is een werkwoord 

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde jongere niet meteen wakker ligt van politiek. 
Want politiek was is dat eigenlijk toch? De meeste omschrijvingen van politiek zijn erg 
vaag. Ze omschrijven politiek als ‘het besturen van de samenleving’ of ‘alles wat de 
overheid kan, mag of moet regelen’ of ‘de kunst van het besturen’. Vast staat dat politiek 
te maken heeft met het verwerven van macht om het samenleven van mensen te regelen 
en te ordenen met beperkte beschikbare middelen.  
 
Omdat de omschrijving van het begrip politiek erg afhankelijk is van (en bepalend voor) 
het politieke systeem zetten we in op een goed begrip van ons systeem, de democratie.      

Democratie 
 

Het woord democratie stamt uit het Grieks. “Demos” betekent volk en “kratein” heersen. 
Het betekent dus letterlijk ‘het volk regeert’. Daarmee is niet alles gezegd. Er zijn grofweg 
twee manieren om een democratie te organiseren. Als iedereen mee bestuurt spreek je 
van een directe democratie. Als je het bestuur toevertrouwt aan een beperkt aantal 
personen dan spreek je van indirecte of representatieve democratie.  
 
Omdat de directe democratie, waarbij iedere burger voor elke wet stemt, weinig 
realistisch is, verkiezen we vertegenwoordigers die zich voor ons specialiseren in het 
maken van wetten en regels. We leven dus in een representatieve democratie. Een 
essentieel onderdeel hiervan zijn verkiezingen, waarbij we onze vertegenwoordigers 
aanduiden. Deze vertegenwoordigers maken de wetten van het land. Doen ze dit volgens 
jou goed dan kan je opnieuw voor ze stemmen, doen ze dit naar jouw mening slecht dan 
kan je voor iemand anders stemmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mooiste omschrijving van democratie komt ongetwijfeld van Abraham Lincoln, een 
Amerikaanse president. Hij omschreef het als een ‘regering van het volk, door het volk en 
voor het volk’. Een democratie is… 
-van het volk want het volk verkiest tijdens verkiezingen vertegenwoordigers die hen 
vertegenwoordigen. 
-door het volk want het volk bestuurt via vertegenwoordigers. 
-voor het volk want het belang van het volk moet gediend worden. 
 

De eerste democratie uit de geschiedenis was een directe 
democratie. In Athene kwamen vrije mannen ouder dan 20 samen in 
een volksvergadering: een minimum van 6000 gelote burgers  
vergaderde in plenaire sessies om oorlog uit te roepen, bestuurders 
aan te stellen, enz. Echt democratisch was het echter niet. De Griekse 
bestuursvorm kon enkel bestaan omdat slaven bijna alle werk deden 
zonder zelf politieke rechten te bezitten.  
(foto: Ruïnes van de Griekse Ekklesia op de pnyx in Athene) 
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Liberale parlementaire democratie 
 
Als we in het westen over een democratie spreken, dan bedoelen we een liberale 
parlementaire democratie in een rechtstaat. Deze moeilijke woorden zijn beter te 
begrijpen als ze worden uitgelegd via enkele basisprincipes gedistilleerd uit het boek 
‘Politiek’ van professor Carl Devos. 
 
Principes van de liberale parlementaire democratie: 
-De fundamentele rechten en vrijheden van burgers (zoals vrijheid van meningsuiting, 
vereniging, bezit, …) worden vastgelegd en beschermd zodat de inspraak en vrijheid van 
het volk gegarandeerd is. 
-De macht ligt bij het volk, maar het volk verleent de macht aan vertegenwoordigers, die 
het verkiest bij vrije en eerlijke verkiezingen. 
-Het volk krijgt bij verkiezingen een duidelijke keuze uit meerdere politieke partijen, we 
noemen dit pluralisme. 
-De macht wordt uitgeoefend door een meerderheid in het belang van het hele volk, ook 
in het belang van de personen die niet voor de tijdelijke machthebbers stemden.  
-De meerderheid moet de wet respecteren.  
-De meerderheid moet transparant functioneren, zodat het volk een duidelijk oordeel kan 
vellen over hun werk. 
-De vertegenwoordigers krijgen de macht slechts tijdelijk want ze moeten na een 
bepaalde termijn opnieuw naar het volk trekken tijdens verkiezingen. 
 
Hoewel België zeker een democratie is, zijn er zeker enkele pijnpunten. Sommigen 
twijfelen eraan dat de meerderheid in het belang van het hele volk handelt. Ook zorgt de 
staatsstructuur met zes parlementen en regeringen niet meteen voor transparantie. De 
burger weet vaak niet meer wie wat doet! Democratie blijft een werkwoord…   
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Politieke geschiedenis van België 

Unitair België 
 

België scheidt zich in 1830 af van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In 1831 krijgt 
ons land een van de meest vooruitstrevende grondwetten ter wereld, waarbij de rechten 
en vrijheden van burgers verregaand beschermd worden.  
 
België wordt een parlementaire monarchie met Leopold als koning. Toch ligt de politieke 
macht bij het verkozen parlement en de regering (representatieve democratie). Met als 
leuze ‘Eendracht maakt macht’ is ons land een eenheidsstaat of een unitaire staat. Dit 
betekent dat de macht bij één nationale overheid ligt.  
 
Er was taalvrijheid in België. De overheidsinstellingen gebruiken echter het Frans als taal 
in de communicatie met de burger. Dit leidde tot tal van mistoestanden waarbij de 
Vlaams-sprekende bevolking werd gediscrimineerd. Slechts met de gelijkheidswet van 
1898 werd het Nederlands officieel gelijkwaardig aan het Frans. Tot een officiële 
Nederlandstalige versie van de grondwet was het wachten tot 1967. 
 
In 1931 kwam de eentaligheid van Vlaanderen en Wallonië tot stand. Dit betekent dat elk 
landsdeel nog één officiële taal had. In 1963 werd de definitieve taalgrens vastgelegd. 
België werd ingedeeld in vier taalgebieden: Nederlands in Vlaanderen, Frans in Wallonië, 
Nederlands en Frans in Brussel-Hoofdstad, en Duits in de Oostkantons. België blijft wel 
een unitaire staat tot 1970. 
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Van taalstrijd naar gemeenschappen 
 

België verfranste langzaamaan na de onafhankelijkheid. De eerste reactie hierop kwam 
van Vlaamse schrijvers zoals Hendrik Conscience en Guido Gezelle. Zij kregen vooral 
navolging in artistieke middens. Vanaf de jaren 1870 begonnen ook bredere lagen van de 
bevolking zich te roeren tegen de taaldiscriminatie, vooral onder invloed van katholieke 
intellectuelen. Enkele eisen zijn de invoering van volledig Nederlandstalig onderwijs en 
het verbod op het gebruik van Frans in Vlaanderen door lokale overheden.   
 
Tijdens WO I collaboreerde een deel van de Vlaamse beweging met de Duitse bezetter, 
die hen voor een stuk tegemoet kwam door Vlaamse eisen in te willigen. Toch was de 
samenwerking met de Duitsers niet algemeen. Achter de Ijzer ontstond bovendien een 
nieuwe beweging van Vlaamse intelligentsia. De Frontbeweging hekelde het Franstalig 
karakter van het leger. De nieuwe beweging claimde dat vele Vlaamse jongens het leven 
lieten omdat ze de Franse bevelen onvoldoende of verkeerd begrepen.  
 
In het interbellum behaalde de Vlaamse beweging enkele politieke overwinningen, zoals 
de wet op de eentaligheid (1931). Maar al snel radicaliseert de beweging. Het is dan ook 
geen verrassing dat een deel opnieuw collaboreert met de Duitser in WO II. Na de tweede 
wereldoorlog likt een diep verdeeld land zijn wonden.  
 
Het opblazen van de Ijzertoren (1945/46) zorgt voor een opstoot van Flamingantisme. 
Ook de Koningskwestie (1950) toont de verdeeldheid van het land. Stilaan groeit een 
nieuw Vlaams bewustzijn. Werk in eigen streek en het wegwerken van de achterstand in 
het onderwijs zijn twee belangrijke Vlaamse eisen in de jaren 1950.  
 
Het Vlaams nationalisme dat ontstond uit onvrede met de taaldiscriminatie blijft in die 
tijd in de eerste plaats een cultuurnationalisme. Vlaanderen vraagt de oprichting van 
gemeenschappen om meer zeggenschap te krijgen over taal, onderwijs en cultuurbeleid.   

Van economisch verval naar gewesten 
 

In de tweede helft van de 19de eeuw neemt de economische ontwikkeling in Wallonië een 
hoge vlucht. Het zuidelijke landsdeel zal met de steenkoolmijnen en zware staalnijverheid 
de economische motor worden van België. Vlaanderen teerde als vanouds op de 
landbouw en de kleinschalige, onrendabele huisnijverheid. Tienduizenden arme 
Vlamingen migreerden naar de provincies Henegouwen en Luik om de kost te verdienen. 
Velen vestigden zich er definitief.  
 
Na Wereldoorlog II volgde nog een korte heropleving van de Waalse (staal)industrie maar 
vanaf de jaren 1960 nam Vlaanderen de scepter over als meest welvarende regio van 
België.  
 
Vlaanderen had tal van troeven. De havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge 
vergemakkelijkten de import en export waardoor ze bedrijven aantrokken. Bovendien had 
het vlakke Vlaanderen nog voldoende onproductieve landbouwgrond die het snel en 
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goedkoop kon omvormen tot bedrijventerreinen. Tenslotte was er een overschot aan 
werkloze arbeidskrachten voor de nieuwe fabrieken. 
 
Wallonië wou meer hefbomen hebben om de achteruitboerende economie nieuw leven 
in te blazen. Het pleitte daarom voor de oprichting van gewesten met een grotere 
economische zelfstandigheid, gebaseerd op grondgebied.     

Hervormen tot federale staat 
 

 
Met de grondwetherziening van 1970 werden drie gemeenschappen opgericht: de 
Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap . Zij 
kregen een beperkte bevoegdheid inzake cultuur. Deze hervorming kwam aan de 
Vlaamse eisen tegemoet. 
 
In 1970 werden ook de gewesten afgebakend: het Vlaamse gewest, het Waalse 
gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Zij kregen al een grondgebied 
toegewezen. In 1980 werden het Vlaams en Waals gewest effectief opgericht. Brussel 
moest wachten tot 1988. 
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Na de eerste staatshervorming in 1970 zou het nog jaren duren voordat de 
federalisering van België in de praktijk werd gebracht. Er waren zes 
staatshervormingen (1970, 1980, 1988, 1993, 2001, 2013) nodig om het huidige 
politieke landschap te creëren. De deelstaten kregen elke keer nieuwe en meer 
bevoegdheden.  
 
België evolueerde van een unitaire staat met één parlement en één regering naar een 
federale staat met zes parlementen en zes regeringen. Sinds 1993 is België officieel 
een federale staat. Het eerste artikel van de grondwet luidt: “België is een federale 
staat, samengesteld uit gemeenschappen en gewesten”.  
 
In een federale staat zijn de bevoegdheden verdeeld over minstens twee niveaus: 
Het niveau van de federatie (omvat het hele gebied binnen de landsgrenzen) en het 
niveau van de deelstaten. Federale staten zijn niet de regel maar België is zeker geen 
uitzondering op dit vlak. Elk bewoond continent heeft wel een federale staat. Nigeria 
(Afrika), India (Azië), Duitsland en Zwitserland (Europa), Mexico (Noord-Amerika), 
Venezuela (Zuid-Amerika) zijn andere voorbeelden. 
 
De federale staat heeft de bevoegdheden die niet zijn toegekend aan de 
gemeenschappen en gewesten: o.a. binnenlandse zaken, buitenlands zaken, defensie, 
justitie, sociale zekerheid, economie/financiën, organisatie van verkiezingen. 
 
De gemeenschappen hebben persoonsgebonden bevoegdheden (=op basis van factor 
taal/cultuur).  We noemen het ook wel ‘zachte’ bevoegdheden: welzijn, onderwijs, 
cultuur en sport, taal, gezondheidszorg. 
 
De gewesten hebben plaatsgeboden bevoegdheden (= op basis van factor sociaal-
economisch). We noemen het ook wel ‘harde’ bevoegdheden: economie, energie, 
gemeenten en provincies, landbouw en visserij, ruimtelijke ordening en huisvesting, 
werkgelegenheid, openbare werken en vervoer, natuurbehoud. 
 
Zowel de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten hebben een eigen 
regering. Vlaanderen koos ervoor om op Vlaams niveau één regering te vormen voor 
het gewest en de gemeenschap. Hierdoor komt het aantal regeringen in België op 
zes. 
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Zes regeringen Regeringsleider Aantal ministers 

Federaal    

Vlaams   

Waals gewest   

Franse gemeenschap   

BHG   

Duitse gemeenschap   

 

Voorbeeld beleid op basis van bevoegdheid gewest: 

Mediabron: 
 
Bevoegdheid in de praktijk: 
 
 
 
 

 

Voorbeeld beleid op basis van bevoegdheid gemeenschap: 

Mediabron: 
 
Bevoegdheid in de praktijk: 
 
 

 

 

 

Voorbeeld beleid op basis van bevoegdheid federale staat: 

Mediabron: 
 
Bevoegdheid in de praktijk: 
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Europa 

Na de verschrikking van Wereldoorlog II moest Europa heropgebouwd worden. Een 
aantal verzetsstrijders, intellectuelen en politici pakten uit met een plan voor een 
geïntegreerd Europa, dat zich in vrede zou kunnen ontwikkelen. De Benelux, Frankrijk, 
Italië en West-Duitsland legden de basis van de Europese Unie in de jaren 1950 met de 
EGKS. Intussen telt de EU 28 lidstaten uit alle windrichtingen.  

Dat de EU een enorme impact had op het leven van zijn burgers hebben we allemaal al 
ervaren. De tijd van systematische grenscontroles tussen pakweg België en Frankrijk of 
Nederland ligt al enige tijd achter ons (vrij verkeer van goederen en diensten vanaf 1995). 
Ook betalen we met dezelfde munt thuis als op de Parijsreis, Barcelonareis of Romereis 
van school (euro vanaf 2002). Met de Londenreis als uitzondering omdat de Britten 
weinig heil zien in de Europese muntunie.   

De Europese Unie is zonder twijfel de meest innoverende internationale samenwerking 
van de tweede helft van de 20ste eeuw. Ook op politiek vlak is de impact van deze unie 
enorm. Veel nationale wetgeving baseert zich op Europese richtlijnen. Enkele 
voorbeelden van Europese maatregelen: de vrije markt voor telefonie deed de tarieven 
van telecomoperatoren de afgelopen jaren sterk dalen, de garantieregeling van minimum 
twee jaar voor goederen verzekert de consument van hoogwaardige goederen, ... .  

In zekere zin is de EU vandaag de top van de piramide. In de les geschiedenis ga je dieper 
in op de werking van de Europese Unie. 
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Politieke partijen 

Partijnaam (voluit) Partijvoorzitter  
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Politieke partijen zijn cruciaal in westerse democratieën. Politiek zonder partijen is 
vooralsnog ondenkbaar. Een omschrijving van een politieke partij vind je door te kijken 
naar de doelen van de leden van zo’n partij. Wat verbindt hen? Wat willen ze bereiken? 
Een politieke partij is een vereniging van mensen met min of meer dezelfde opvattingen 
en ideeën over het organiseren van de samenleving, ze wil macht verwerven via 
verkiezingen om deze ideeën daadwerkelijk uit te voeren.  

Rol van de partij 

Een politieke partij vervult een drietal rollen in de samenleving. Ten eerste heeft ze een 
rol als vertegenwoordiger van de bevolking. Een politieke partij neemt deel aan het debat 
als vertolker van de verlangens en de belangen van mensen. Wij hebben allemaal 
bepaalde waarden (bv. solidariteit met zwakkeren, individualisme, respect voor ouderen, 
vrede in de wereld, verbondenheid tussen mensen, etc.). Daarnaast heeft iedereen 
persoonlijke belangen (bv. een gepensioneerde: zekerheid op pensioen, een jonge 
werknemer: betaalbaarheid van pensioenen en redelijke duur arbeidsloopbaan, fietser: 
aanleg veilig fietspad, handelaar: minimale last van wegenwerken, etc.). De kiezer zal 
zoeken naar de stem in het debat die het best aansluit bij de eigen waarden en/of 
concrete persoonlijke belangen. 

Ten tweede selecteert een partij het politieke 
personeel voor de kiezer. De lijst van een 
partij waarop jij kan stemmen wordt immers 
opgesteld door het bestuur van de partij zelf. 
Ze vraagt dat het kiezerskorps de personen op 
de lijst vertrouwen schenkt om de wetten te 
maken of om te besturen. Uiteraard geeft de 
kiezer zijn stem met een duidelijke 
verwachting om bepaalde beloften in te 
lossen. Je voelt vast aan dat er een bepaalde 
spanning is tussen het vertrouwen (dat een 
mate van vrijheid veronderstelt) in de 
verkozene en de duidelijke verwachting 
(mandaat) van de kiezers.  

Ten slotte vergemakkelijkt iedere partij de keuze van de kiezer door een partijprogramma 
op te stellen waarin het een visie op de samenleving etaleert. Een partij doet voorstellen 
om veranderingen door te voeren, maakt maatschappelijke keuzes, zet zich af tegen 
andere partijen, spreekt ambities uit om te besturen of om niet deel te nemen aan de 
macht, etc. De partijen kunnen ook beoordeeld worden op basis van het al dan niet 
deelnemen aan de vorige regering. De kiezer kan oordelen hoe goed de partij het deed in 
de oppositie of in de meerderheid. In Vlaanderen verliezen partijen die mee besturen 
bijna altijd kiezers. Kiezers kunnen ontgoocheld zijn omdat slechts een deel van het 
programma is waargemaakt. 
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Zuilen 

De moderne politieke partijen zijn een redelijk recent fenomeen. Ze zijn ontstaan in de 
19de eeuw als reactie op de modernisering van de samenleving door nieuwe 
technologieën, de grotere democratische vrijheid en het ontstaan van maatschappelijke 
breuklijnen (later meer hierover). 

De Belgische politiek werd zeer lang gedomineerd door de liberale, de katholieke en de 
socialistische partij. In die mate dat de drie grote ideologieën de samenleving in zijn 
geheel verdeelde. Men noemt dit fenomeen verzuiling. De katholieke zuil was de grootste 
in Vlaanderen, terwijl de socialistische de zuil de grootste was in Wallonië. De liberale zuil, 
historisch gezien de oudste, was minder goed georganiseerd.   

Wanneer men als Vlaming werd geboren in een ‘katholiek nest’, lag het voor de hand voor 
welke partij men zou stemmen (katholieke partij, later CVP), naar welke school men zou 
gaan (de dichtstbijzijnde vrije -katholieke- school), van welk ziekenfonds (Christelijke 
mutualiteit) of van welk syndicaat (ACV) men lid zou worden en zelfs welke krant men zou 
lezen (De Standaard, Gazet van Antwerpen, Belang van Limburg, Het Volk). Vanaf de jaren 
1980 nam het belang van de zuilen in snel tempo af. De ontzuiling is ingezet. 

De verzuiling schematisch (vul aan). 

 Katholieke zuil Socialistische zuil Liberale zuil 

Partij Katholieke partij, 
CVP 

  

Onderwijs Vrije school   

Ziekenfonds CM   

Syndicaat ACV   

Dagblad De Standaard, Het 
Volk, GVA, HBVL 

  

Cultuurvereniging Davidsfonds   
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Breuklijnen vandaag 

Politieke partijen verschillen van elkaar. Over sommige thema’s hebben ze zelfs 
tegengestelde ideeën. Zulke thema’s noemen we breuklijnen, waarmee we op de 
verdeeldheid over het thema doelen. We maken gemakkelijkheidhalve een opdeling in 
“oude” en “nieuwe” breuklijnen. De oude breuklijnen stammen uit de 19de eeuw, terwijl 
de recentere tegenstellingen zich na WO II een weg naar de politieke arena baanden.     
 
Oude breuklijnen 
Een erg oude breuklijn handelt over de organisatie van de economie van een land. Een 
kamp wil de ondernemer zo vrij mogelijk laten. De overheid moet volgens deze visie een 
ondersteunende rol spelen via het aanleggen van de nodige infrastructuur (wegen, 
industriezones) en het verzekeren van lage belastingen. De vrije markt is een goed 
systeem, dat het beste resultaat oplevert, aldus deze visie (economisch rechts). Aan de 
andere kant staat  de idee dat de vrije markt het algemeen belang niet dient. Bedrijven en 
hun aandeelhouders willen vooral winst maken. Dit komt enkel hen ten goede. Dus moet 
je als samenleving ingrijpen en een minimumloon vastleggen, een maximaal aantal 
werkuren opleggen, hogere belastingen vragen om te investeren in ouderen/kinderen/… 
(economisch links). 
 
Een tweede breuklijn omvat het ethische aspect. Ethisch staat voor wat we goede en 
slechte normen vinden. Enerzijds gelooft men dat mensen keuzes maken op basis van de 
bestaande waarden in de samenleving (conservatief). Dit is een behoudsgezinde visie, 
gebaseerd op de regels van de kerk of op collectieve normen van de gemeenschap. 
Anderzijds is er een alternatieve visie die stelt dat de individuele keuze het summum is. 
Volgens deze zienswijze mag het individu zelf bepalen wat goed of fout is (abortus, soft-
drugs, euthanasie bij -18) (progressief). 
 
Een derde en laatste traditionele breuklijn omvat de communautaire breuklijn, de kloof 
tussen Vlamingen en Franstaligen. België is een land met een Nederlandstalig noorden en 
een Franstalig zuiden. Dit zorgt voor conflict want: waar ligt taalkundige grens? Hoe kan je 
de culturele eigenheid vrijwaren? Heikele onderwerpen hierbij zijn: een onafhankelijkheid 
voor Vlaanderen? de positie van Brussel? moeten (recentere) inwijkelingen zich volledig 
aanpassen? Is het mogelijk dat mensen uit andere culturen zich integreren in onze cultuur 
(internationalisme vs. nationalisme).        

Om de posities van de partijen te beschrijven, worden vaak de 
termen links en rechts gebruikt. De tegenstelling ontstond na de 
Franse revolutie (1789). Op 1 oktober 1791 zaten alle verkozenen 
van het parlement voor het eerst samen. De groep die een terugkeer 
naar de prerevolutionaire dagen voorstond zat rechts in het 
halfrond, de politici die een radicale ommekeer wensten zaten links 
in het parlement. Sindsdien gebruikt men die opdeling om een 
onderscheid te maken tussen degenen die de samenleving willen 
veranderen (links/progressief) en degenen die de samenleving willen 
behouden (rechts/conservatief). Deze opdeling is alleszins te 
algemeen. We brengen hieronder de nodige nuanceringen aan.  
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Nieuwe breuklijnen 
Vanaf de jaren 1960/1970 kwamen er nieuwe spanningen in de samenleving. Nu België, 
en bij uitbreiding West-Europa, bekomen was van de destructieve eerste helft van de 
20ste eeuw en de negatieve gevolgen voor milieu en mens van de economische 
ontwikkeling duidelijker werden, ontstonden er nieuwe gevoeligheden. Milieuvervuiling, 
energiewinning en mobiliteit zijn sindsdien niet meer weg te denken van de politieke 
agenda. De groene partijen in Europa danken er hun ontstaan aan (ecologie vs. 
economie) 
 
De instroom van migranten als werkvolk voor de grondstoffenmijnen en fabrieken 
verandert West-Europa voorgoed. Democratie ontstond traditioneel binnen een 
natiestaat met een gemeenschappelijke identiteit (hierop vormt België een uitzondering). 
Migranten en de oorspronkelijke bevolking botsen op cultureel vlak. Het anders-zijn kan 
niet altijd op veel begrip rekenen van de autochtone bevolking. Sommige partijen 
hanteren een open visie op identiteit, terwijl andere partijen wegdromen bij een gesloten 
geromantiseerde kijk op volksidentiteit. Partijen zoals Front National (Frankrijk) Vlaams 
Blok/Belang (België) en recent PVV (Nederland) werden groot door in te spelen op de 
onvrede over de multiculturele samenleving.  
 
Daarnaast zijn er vele andere tijdelijke en wisselende onenigheden op het politieke toneel 
(bv. dubbele naamgeving). Kan jij er nog bedenken? 

VB 

LDD 

N-VA 

CD&V 

Open VLD sp.a 

Groen 

PVDA 
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Partijen in nood 
 
Ons politiek bestel wordt vooralsnog gedomineerd door de politieke partij. Sommige 
analisten menen echter dat de politieke partij als organisatie niet langer een noodzaak is 
voor onze democratie. 
 
Het belang van de partijen overheerst volgens sommige waarnemers op het algemeen 
belang waardoor het democratisch gehalte van onze samenleving daalt (particratie). Ook 
binnen partijen is er niet noodzakelijk sprake van veel inspraak van de leden. Bovendien 
blijkt het moeilijk om op te klimmen in de schoot van de partij. Jonge en oudere 
nieuwkomers hebben vaak geen netwerk om ver door te stoten. Zo zijn het vaak de zonen 
en dochters die sneller opklimmen naar de politieke top. Voorbeelden hiervan zijn bij alle 
partijen terug te vinden (Freya Van den Bossche bij sp.a, Marijke Dillen bij Vlaams Belang, 
Willem-Alexander De Croo bij Open VLD, …). 
 
Het kiespubliek is de afgelopen decennia minder trouw geworden aan de partij. Men 
krijgt de partijkleur niet meer met de paplepel ingegeven (zie ook ontzuiling). Daarnaast 
zien de partijen hun ledenaantal teruglopen. 
 
Het zijn net populaire figuren en niet langer de partijen die kiezers –tijdelijk- aan zich 
kunnen binden. Het is tekenend dat de populairste politicus van Vlaanderen 
achtereenvolgens een liberaal (Guy Verhofstadt), een Christendemocraat (Yves Leterme) 
en een Vlaams-nationalist (Bart De Wever) was. 
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De verkiezingen 

Verkiezingskalender 
 
Bij verkiezingen in een klein land als het onze spreken zo’n 7,5 miljoen stemgerechtigden 
zich uit over hun politieke voorkeur. Ze geven m.a.w. aan welke weg ze de samenleving 
willen zien inslaan. 
 
Vanaf 2014 vallen de verkiezingen voor Europa, van de federale staat België en de 
deelstaten (gewesten en gemeenschappen) samen. We trekken elke vijf jaar naar de 
stembus om de parlementen op deze niveaus te kiezen. Hierop is er één uitzondering 
mogelijk. Als de federale regering valt wordt het parlement ontbonden. In dit geval zijn er 
enkel op dit niveau vervroegde verkiezingen (om de termijn van vijf jaar vol te maken). 
 
De verkiezingen voor gemeenten en provincies zijn om de zes jaar. De burgemeesters en 
schepenen krijgen nog tot 2018 de tijd om de kiezer te laten proeven van hun beleid. In 
dat jaar staat een nieuwe stembusgang op het menu. 
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Kieskringen 
 
België telt elf kieskringen voor de federale verkiezingen. De kieskringen komen overeen 
met de tien Belgische provincies plus hoofdstad Brussel. De kamer van 
volksvertegenwoordigers telt 150 leden. Het aantal te verdelen parlementszetels in elke 
kieskring hangt af van het bevolkingsaantal. De leden van de senaat, de tweede kamer 
van het parlement, worden niet langer verkozen maar aangeduid door de deelstaten en 
gecoöpteerd door de politieke partijen.  

 

Kieskring Te verdelen zetels 

Henegouwen 18 

 Luik 15 

Luxemburg 4 

Namen 6 

Waals-Brabant 5 

Brussel 15 

Vlaams-Brabant 15 

Antwerpen 24 

West-Vlaanderen 16 

Ooost-Vlaanderen 20 

Limburg 12 

Totaal 150 

 
Voor het Vlaamse niveau zijn er zes kieskringen, nl. de Vlaamse provincies en Brussel. In 
totaal zetelen er 124 leden in het Vlaams parlement. De te kiezen vertegenwoordigers per 
provincies zijn: 
 

 
 
Voor het Europese parlement zijn er vier kieskringen: Vlaams, Waals, Duitstalig en 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In totaal zullen er vanaf 2014 21 Belgen zetelen in het 
Europees parlement. 
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Kandidaten 
 
Wie is verkiesbaar? 
Aan welke voorwaarden moet je voldoen om verkiesbaar te zijn voor de verkiezingen? Je 
bent Belg, 18 jaar, ingeschreven in de gemeente, en in het bezit van je politieke en 
burgerrechten. Voor de Europese verkiezingen volstaat het dat je burger bent van één van 
de 28 lidstaten. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Lijst 
Om op te komen moet je op een lijst staan. De meeste lijsten worden ingediend door 
uittredende parlementsleden van de bekendere politieke partijen, die daartoe het recht 
hebben. Mits het verzamelen van voldoende handtekeningen kan iedere burger een lijst 
indienen.  
 
Een lijst is bovendien slechts geldig indien het verschil tussen het aantal mannelijke en het 
aantal vrouwelijke kandidaten niet meer dan één bedraagt. Bovendien moeten op de eerste 
twee plaatsen van de lijst beide geslachten vertegenwoordigd zijn. Een lijst telt maximaal 
evenveel kandidaten als beschikbare zitjes in het parlement. Daarnaast wordt het aantal 
opvolgers vastgelegd.  
 
Eén lijst staat niet noodzakelijk synoniem voor politieke partij. Meestal komt een partij 
inderdaad alleen op. Dit geldt vaak voor de bekende politieke partijen zoals CD&V, Groen, 
NV-A, Open VLD, sp.a en Vlaams Belang. Dit zorgt voor duidelijkheid. Voel je je aangetrokken 
tot een partij dan vind je de naam meteen terug op het stembiljet. 
 
In het verleden vormden de traditionele partijen een kartellijst met een kleinere partner in 
de hoop om het stemmenpotentieel te vergroten. (VLD-Vivant, CD&V-N-VA, sp.a-spirit). 
Deze trend is inmiddels verleden tijd.  
 
 
Campagne voeren 
 
Zoals vanouds spelen de kopstukken een cruciale rol in de campagne. Zij moeten de 
zwevende kiezer, stemmers zonder een uitgesproken voorkeur voor een partij, over de 
streep trekken. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de traditionele brieven, folders en 
affiches, maar net zo van nieuwe media zoals Twitter, Facebook en Youtube. Zo spendeerde 
N-VA in 2014 300.000 euro aan een internetcampagne. Geld dat overigens komt van een 
overheidsdotatie. De partijen in het parlement krijgen op basis van de behaalde stemmen 

Dat er geen maximumleeftijd staat op politiek engagement bewijst 
Max Devries. De honderdjarige Limburger komt op voor PVDA. Max 
zag het levenslicht op 8 januari 1914, een half jaar voor het begin van 
Wereldoorlog I. 
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in het verleden een bepaalde bedrag te beschikking. De grotere partijen zoals CD&V en N-
VA hadden dit jaar 5 miljoen euro te besteden aan de campagne. 
 
Nieuw in de campagne 2014 is het presenteren van een minutieus berekend plan waarin de 
inkomsten en uitgaven van de plannen van de partij berekend worden. Zo stelde CD&V het 
3D-plan voor, N-VA heeft zijn plan V en Open VLD doet het met 5-5-5.  
 

 
Stemmen 
 
Opkomstplicht 
In België is er opkomstplicht. Dit is de wettelijke verplichting van een onderdaan om zich op 
de dag van de verkiezingen naar de stembus te begeven. In België is dit gelijk aan verplichte 
aanmelding in het stembureau.  
 
Aan welke voorwaarden moet je voldoen om te kunnen stemmen voor de verkiezingen? Je 
bent Belg, je bent 18 jaar op de dag van de verkiezingen, je bent ingeschreven in het 
bevolkingsregister van je gemeente, je bezit je burgerrechten (je kan deze verliezen na een 
veroordeling door de rechtbank).  
 
Burgers uit de Europese Unie kunnen stemmen voor de Europese verkiezingen in de 
gemeente waarin ze woonachtig zijn. Ze moeten zich wel registreren. 
 
De opkomstplicht heeft voor- en tegenstanders. Beiden hebben goede argumenten om hun 
standpunt te onderbouwen. Het is zo dat de opkomstplicht de burger doet nadenken over 
politiek. Bovendien blijkt uit onderzoek dat sociaal kwetsbare groepen minder geneigd zijn 
om uit vrije wil te stemmen waardoor ze hun stem in het maatschappelijke debat bijna 
volledig kwijtspelen als er geen opkomstplicht is.  
 
Anderzijds kan je je de vraag stellen of de verplichting om te stemmen niet tot gevolg heeft 
dat vele Belgen zomaar een bolletje kleuren of een foertstem uitbrengen. Op onwettige 
afwezigheid bij de stembusgang staan boetes. Niet overal worden deze boetes daadwerkelijk 
geïnd. Kan jij nog voor- of nadelen bedenken van de opkomstplicht? 
 



22  Verkiezingen 2014 

 

In historisch perspectief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stemming 
 
Om te stemmen heb je twee documenten nodig: je identiteitskaart en je oproepingsbrief. De 
oproepingsbrief krijg je vooraf thuis toegestuurd. Hierop staat jouw naam en informatie over 

de verkiezingen. Ook praktische informatie zoals 
de datum, het tijdstip en het stembureau staan 
erop vermeld. De meeste stembureaus worden in 
een schoolgebouw of een sporthal ingericht. 
 
De openingsuren van de stemming zijn 
afhankelijk van het al dan niet elektronisch 
stemmen. Omdat de telling bij stemmen met de 

stemcomputer minder tijd in beslag neemt, blijven deze stembureaus tot 15 uur open. Stem 
je met rood potlood en papier dan moet je voor 13 uur in het stembureau zijn.  
 
Het is erg belangrijk dat je slechts op 
één lijst stemt. Je stem is ongeldig, en 
telt dus niet mee, als je op meer dan 
één lijst stemt. Een voorbeeld: als je 
tante op een lijst prijkt en je oom op 
een andere lijst staat dan moet je 
kiezen wie van de twee –of geen van 
de twee- je stem verdient. Kleur je 
bolletjes voor beide namen rood dan 
is je stem ongeldig. 
 
Bij de stemming kan je zowel op één lijst (lijststem is bolletje bovenaan) als op één of meer 
kandidaten van één lijst stemmen. Kleur je zowel de lijststem als bolletjes voor de naam van 
één of meer kandidaten rood dan vervalt je lijststem. 
 

 1831-1893: Cijnskiesrecht 
 Mannelijke burgers die bepaalde hoeveelheid belasting betalen 
 Eerste aanpassing maakt het systeem eenvormig (1848) 
 Tweede aanpassing maakt stemming geheim (1877) 

 1893-1919: Algemeen meervoudige stemplicht voor mannen 
 Mannelijke burgers vanaf 25 jaar hebben één of meer stemmen 

 1919-1948: Algemeen enkelvoudig stemplicht voor mannen  
 Eén MAN, één stem  
 Dank voor loyaliteit aan land en koning in WOI 
 Vrouwen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 

 1948-nu: Algemeen enkelvoudige stemplicht 
 Eindelijk mogen (lees: moeten) vrouwen ook gaan stemmen 
 Lang tegengehouden door socialisten: de vrouw werd als te katholiek gezien 
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Na de verkiezingen 
 
Zetelverdeling 
 
Systeem D’Hondt 
 

In stembureaus waar er handmatig 
gestemd is, verzegelt de voorzitter de 
stembus. Daarna kan deze naar het 
telbureau voor de telling. Bij 
elektronisch stemmen leest de urne 
de magneetkaarten automatisch. Bij 
het tellen wordt bepaald hoeveel 
zetels elke partij krijgt. Eén zetel 
vertegenwoordigt één zitje in het 
parlement.  
 
Bij federale en Vlaamse verkiezingen wordt het systeem D’Hondt gebruikt. Het is een 
evenredigheidsstelsel waarbij de zetels verdeeld worden over de partijen in verhouding tot 
de behaalde resultaten. Wel is er een kiesdrempel van 5%. Dit betekent dat een partij met 
minder dan 1 op 20 stemmen sowieso geen zetel krijgt. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 
wordt het systeem Imperiali gevolgd om de zetelverdeling te bepalen.  
 
We bespreken verder het systeem D’Hondt. In drie stappen is het mogelijk om na te gaan 
hoeveel zetels iedere lijst krijgt. 
 
 
 

Stemmen stap per stap 
 Geef je identiteitskaart en oproepingsbrief aan een bijzitter van het kiesbureau 
 Met potlood en papier 

 Je ontvangt het stembiljet van de voorzitter 
 Je begeeft je naar het stemhokje 
 Gebruik het rode potlood dat in het stemhokje hangt 
 Stem binnen één lijst  
 Vouw je stembiljet op en deponeer in de urne 
 Je krijgt je identiteitskaart en afgestempelde oproepingsbrief terug 

 Met stemcomputer 
 Je ontvangt een magneetkaart van de voorzitter 
 Je stopt de magneetkaart in de gleuf en volg de instructies op van de stemcomputer 
 Kies een lijst en breng je stem uit 
 Neem je magneetkaart uit de computer  
 Je krijgt een papieren afdruk van je stem ter controle, scan deze in 
 Deponeer het biljet in de urne en geef je magneetkaart terug 
 Je krijgt je identiteitskaart en afgestempelde oproepingsbrief terug 
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Stap 1: Bepalen van het stemcijfer 
Het stemcijfer van iedere lijst is het aantal stembiljetten waarop geldig voor die lijst is 
gestemd, dat kan een stem op de lijst, op één of meer namen, of op lijst en één of meer 
namen zijn. 
 
Stap 2: Bepalen van het stemquotiënt 
Het stemcijfer van elke lijst wordt gedeeld door 1, 2, 3, 4, 5 ... . Het resultaat van de delingen 
is een aantal stemquotiënten per lijst. 
 
Stap 3: Rangschikken van de stemquotiënten 
De verkregen quotiënten worden gerangschikt van groot naar klein tot er voor alle lijsten 
samen evenveel quotiënten zijn als te verdelen zetels. De kiesdeler is het laagste quotiënt 
dat in aanmerking komt voor een zetel. 
 
Voorbeeld 
Een voorbeeld zal deze berekeningswijze verder verduidelijken. Stel een kieskring met 11 te 
begeven zetels met 144 000 ingeschreven kiezers en 130 000 geldige stemmen. Er worden 5 
lijsten ingediend: lijst 1 (54 000), lijst 2 (40 000) en lijst 3 (21 000), lijst 4 (9 800), lijst 5 (5 
200) . 
 
Haalt elke lijst 5%? Neen, lijst 5 niet. Hieruit volgt dat deze lijst geen zetel wint. Voor de 
andere lijsten deel je de totalen en pas je de berekeningswijze toe. De kiesdeler, het laagste 
quotiënt waarmee je een zetel verkrijgt, is 10 000, zo blijkt uit de berekening. 
 
Eenmaal de zetels over de verschillende lijsten verdeeld zijn, begint het aanwijzen van de 
verkozen kandidaten via het stemmenaantal en een percentage van de lijststemmen. 

 Lijst Lijst 1 Lijst 2 Lijst 3 Lijst 4 

Stemmen 54 000 40 000 21 000 9 800 

:1 54 000 (1) 40 000 (2) 21 000 (4) 9 800 

:2 27 000 (3) 20 000 (5) 10 500 (10) 4 900 

:3 18 000 (6) 11 333 (8) 7 000 ... 

:4 13 500 (7) 10 000 (11) 5 200   

:5 10 800 (9) 8 000 ...   

:6 9 000 6 666     

:7 7 714 ...     

       © De Kracht van je stem 



25  Verkiezingen 2014 

 

 
Coalitievorming 
 

Na de verkiezingen nemen de regering van België en Vlaanderen ontslag. De partijen moeten 
op zoek naar een nieuwe meerderheid. Een samenwerking van verschillende partijen om 
een meerderheid te vormen noemen we een coalitie.  
 
Meestal zijn er een drietal partijen nodig voor een meerderheid op Vlaams niveau en een 
zestal op federaal niveau. In dat geval moeten de partijen onderhandelen over een coalitie. 
In Vlaanderen neemt de grootste partij initiatief om een meerderheid te vormen, op Belgisch 
niveau duidt de koning een (in)formateur aan na overleg met politieke tenoren.  
 
Een akkoord maken is geen sinecure, zeker niet in een complex land als België. De partijen 
trachten op basis van de verkiezingsprogramma’s van elk van hun en de beschikbare 
financiële mogelijkheden tot een overeenkomst te komen over het beleid van de volgende 
jaren. Een volledige termijn van vijf jaar noemen we een legislatuur. 
 
De coalitievorming kunnen jullie de komende maanden ongetwijfeld volgen in de media… 
 

 

 
 

Niet alleen in België wordt er gestemd. Op 25 mei 2014 stemt een 
recordaantal van 130 000 Belgen die in het buitenland wonen. Belgen in het 
buitenland moeten zich eenmaal registreren als kiezer. Ze kunnen enkel 
stemmen voor de federale verkiezingen. Hun stem heeft dus ook een impact 
op de zetelverdeling. 
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Verwerkingsopdrachten. 
Meer informatie, oefeningen en presentaties op http://sw.augustinus-bree.be/  

Enkele vragen over de leerstof (chronologisch) 
 

1. Waarom is een directe democratie praktisch onhaalbaar in België ? 
 

2. Waarom legt Vlaanderen het zwaartepunt voor de staatshervorming bij 
de gemeenschappen en Wallonië bij de gewesten?  
 

3. Waarom telt België momenteel zes i.p.v. zeven regeringen?  
 

4. Welke breuklijnen zijn er in het politieke veld? Waar kan je de 
verschillende politieke partijen plaatsen? 
 

5. Leg uit: er is een spanningsboog tussen het verlenen van vertrouwen 
aan de verkozene en het strikte mandaat van de kiezer.  
 

6. Leg uit: de ontzuiling van de samenleving?  
 

7. Ben jij een voorstander van opkomstplicht of stemrecht? Staaf met 
goede argumenten. 
 

Wie mag stemmen? Bij welke verkiezingen? 

Karen (Zambia, 32 jaar) verzorgende, woonachtig in Bree sinds begin 2007. 
 
 

Kathleen (België, 18 jaar) uit Herzele, doet haar eerste BA verpleegkunde. 
 
 

Freek (Nederland, 64 jaar) gepensioneerd, woonachtig in Brasschaat sedert 2011. 
 
 

Marc (België, 42 jaar) veroordeeld voor gewapende overval tot 6 jaar cel, woonachtig in 
Antwerpen in afwachting van zijn strafuitvoering. 
 
 
 
 

http://sw.augustinus-bree.be/
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Bereken de zetelverdeling van deze fictieve casus. 

Gegevens voor kiesomschrijving met 13 zetels:  

160 000 ingeschreven kiezers 7 000 niet opgedaagd, 3 000 ongeldig, 10 000 blanco.  

Hoe vaak is er op elke lijst gestemd? Lijst 1 (60 000), lijst 2 (40 000), lijst 3 (25 000), lijst 4 
(10 000), lijst 5 (5 000)   

Vraag 1: Hoeveel geldige stembiljetten zijn er?  

Vraag 2: Haalt elke lijst 5%?  

Vraag 3: Bereken de zetelverdeling via het systeem D’Hondt. 
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Verkiezingen 2014 is een ontdekkingstocht doorheen de politieke situatie van België 
vandaag.. 
 
Elke school mag deze bundel vrij van elke kost gebruiken voor intern gebruik. Dit mits 
vermelding van de auteur. Niets uit deze bundel mag gebruikt worden voor 
commerciële doeleinden van welke aard dan ook. 
 
Geert Stienissen, de auteur van deze bundel, is leerkracht en politicoloog.  
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